
Среда, 16 февруари 1966. 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 7 ГОД. XXII 

74. 

Врз основа на членот Зба од Законот за опште-
ствената контрола на цените (,, Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
iff65 и 57/65), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СО-

ЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Член 1 
Сојузниот завод за цени (во понатамошниот 

текст: Заводот), како самостоен орган на управата, 
врши, во рамките на правата и должностите на 
федерацијата, работи од областа на цените и та-
рифите што му се ставени во делокруг со сојузен 
закон. 

Член 2 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

Заводот непосредно ја спроведува политиката на 
цените утврдена со општествените планови на Ј у -
гославија и со актите на Сојузната скупштина и 
на Сојузниот извршен совет. 

Заводот во спроведувањето на политиката на 
цените се придржува за целите на економската 
политика и води сметка за потребите од стабили-
зација на пазарот, усогласување на стоковните и 
куповните фондови и за развојните можности на 
стопанството и на другите општествени дејности, а 
во сагласност со целите и основните пропорции на 
развојот на стопанството и на другите општествени 
дејности утврдени со општествените планови на 
Југославија. 

Член 3 
Заводот го следи и анализира движењето на 

цените на производите и услугите и нивното вли-
јание врз производството и прометот на стоки, врз 
стабилноста на пазарот и стопанството воопшто, 
како и текуштата конјунктура на позарот во Југо-
славија и во странство, и за тие прашања им дава 
мислења и предлози на надлежните сојузни органи. 

Член 4 
Заводот го следи и анализира дејството, на да-

нокот на промет, царините и другите инструменти 
врз движењето и нивото на цените на производите 
и услугите, им укажува на надлежните сојузни 
органи на потребата од усогласување на тие ин-
струменти со утврдената политика на цените и 
предлага интервенирање со стоковни резерви на 
пазарот и други мерки во областа на цените и 
тарифите. 

Член 5 
Заради обезбедување на определеното ниво на 

цените на производите и услугите што се од по-
себно значење за спроведувањето на политиката 
на цените и стабилноста на Лазаров Заводот со-
работува со работните организации, со нивните 

здруженија и со стопанските комори во врска со 
договарањето за цените, за заедничко истапување 
на пазарот и за другите прашања од заеднички 
интерес 

Член 6 
Заводот врши работи на контрола на цените 

определени со сојузен закон, други управни работи 
во областа на цените и тарифите определени со 
сојузен закон и со други сојузни прописи и работи 
што ќе му ги стават во задача Сојузната скуп-
штина tf Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Работата на Заводот ја раководи генерален 

директор. 
Заводот може да има заменик генерален ди-

ректор, еден или повеќе директори и советници 
на генералниот директор. 

Генералниот директор, заменикот на генерал-
ниот директор, директорите и советниците на гене-
ралниот директор на Заводот ги назначува и ра-
зрешува од должност Сојузниот изврјшен совет. 

Член 8 
Во Заводот постои совет. 
Советот дава насоки за работата на Заводот 

за спроведување на политиката на цените и за вр-
шење други работи од делокругот на Заводот. 

Претседателот и членовите на советот ги име-
нува Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
Заради остварување на соработка со работни 

и други организации pi координација на работата 
со заинтересираните сојузни органи, во Заводот 
можат да се формираат комисии за разгледување 
на прашањата од делокругот на Заводот и за давање 
предлози и мислења во врска со тие прашања. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата .за Сојузниот завод 
за цени („Службен лист на Ф1ЃРЈ", бр. 46/62). 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

P. п. бр. 14 
10 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. Р. 
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75. 

Врз основа на членот 14 став 1 од Законот за 
сојузниот буџет за 1966 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/65), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
И ШУМАРСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИ-

ОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА 

1. Средствата за унапредување на земјоделство-
то и шумарството предвидени во разделот 16, по-
зиција 96, распореди^ група 14—2 на сојузниот бу-
џет за 1966 година можат да се користат до изно-
сот од 6,000.000 динари за намените од Програмата 
за употреба на средствата за унапредување на зем-
јоделството и шумарството предвидени во сојузни-
от буџет за 1966 година (во понатамошниот текст 
Програмата), што е составен дел на оваа одлука. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука по 
позициите 1 до 3 на Програмата можат да се корис-
тат само за работите за кои ќе биде обезбедено 
учество од страна на корисниците на средствата во 
износите предвидени во Програмата. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 11 
10 февруари 1966 година 

Београд 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. р 

76. 

. Врз основа на членот 14 став 1 од Законот за 
сојузниот буџет за 1966 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/65), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО ПРЕДВИДЕНИ ВО СО-

ЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА 
1. Средствата за водостопанство предвидени во 

разделот 16, позиција 95, распореди група 14—2 на 
сојузниот буџет за 1966 година можат до износот 
од 3.430.000 динари да се користат за намените од 
Програмата за употреба на средствата за водосто-
панство предвидени во сојузниот буџет за 1966 го-
дина (во понатамошниот текст:" Програмата), што е 
составен дел на оваа одлука. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука по 
позицијата 1 од Програмата можат да се користат 
само за оние работи за кои е обезбедено учество на 
заинтересираните републики во височина од 100% 
од износот што за тие работи е предвиден во Про-
грамата. 

3. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство, како носител на средствата од точката 1 
на оваа одлука, може на републичките органи на 
управата"надлежни за водостопанство да им довери 
во негово име да го организираат извршувањето на 
одделни делови на Програмата, да го договараат 
извршувањето на работите од позициите 1 и 2 на 
Програмата со непосредните изведувачи и да даваат 
налози за исплатување на привремените ситуации 
на товар на акредитивите отворени од страна на 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство. 

Конечното пресметување на извршените работи 
што републичките органи на управата надлежни 
за водостопанство, во смисла на ставот 1 од оваа 
точка, го договориле со изведувачите на работите 
(колаудација), го врши републичкиот орган надле-
жен за водостопанство по пат на комисија чиј еден 
член е претставник на Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство. 

4. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство може своите права на инвеститор во поглед 
на изведувањето на работите во режија од чл, 57 
и 58 на Основниот закон за изградбата на инвес-
тиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45 /6\ и „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65), да ги 
пренесе врз републичките органи на управата на-
длежни за водостопанство. 

5. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство врши општ надзор над извршувањето на 
Програмата и над употребата на средствата пред-
видени со Програмата. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 15 
10 февруари 1966 година 

Београд 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е р. 

77. 

Врз основа на членот 81 став 3 од Основниот 
закон за водите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВОДОСТОПАНСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА КОИ НЕ 

СЕ ВРШИ АМОРТИЗАЦИЈА 

1. Водостопански објекти за кои, во смисла на 
членот 81 став 2 на Основниот закон за водите, не 
се врши амортизација се: 

1) земјени канали; 
2) земјени насипи; 
3) обложени земјени канали; 
4) обложени земјени насипи; 
5) земјени просеци и земјени корита на речни 

и поројни текови; 
6) земјени просеци и земјен^ корита на регу-

лирани речни и порој ни текови со осигурени бре-
гови (брегоутврди); 

7) привремени речни и порој ни градежи (ре-
шетки. висечки градежи, прегради на ракавци, кас-
к а д а плетери и ел.); 

8) антиерозиони работи и објекти на слив. 
2. За земјени канали, земјени насипи, земјени 

просеци и земјени корита на речни и порој ни теко-
ви, привремени речни и порој ни градежи и анти-
ерозиони работи и за објектите на слив од точката 
1 под 1, 2, 5, 7 и 8 на оваа одлука, не се врши 
амортизација за вредноста на целиот објект. 

3. За обложени земјени канали, обложени зем-
јени насипи, земјени просеци и земјени корита на 
регулирани речни и поројни текови со осигурени 
брегови (брегоутврди) од точката 1 под 3, 4 и 6 на 
оваа одлука не се вррии амортизација за вредноста 
на делот на објектот изграден од земја (ископ и 
насип). 

За вредноста на облозите и брегоутврдите на об-
јектите од ставот 1 на оваа точка се врши амор-
тизација. 

4. За водостопанските објекти од оваа одлука 
нема да се врши амортизација од 1 јануари 1966 
година. 
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5..Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службе« лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 12 
10 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

78. 

Врз основа на членот 23 став,3 од Законот за 
девизното работење и за платниот промет со 
странство („Службен лист на СФРЈ", 15/65 и 
35/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ 

ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО 
СТРАНСТВО 

1. Домашни и странски лица во патничкиот про-
мет со странство можат да изнесуваат од Југосла-
вија ефективни динари до износот од 50 динари, а 
да внесуваат во Југославија ефективни динари до 
износот од 100 динари, и тоа во апоени од 5 динари 
и помали ож 5 динари. 

2. Домашните лица при излегувањето од Југо-
славија се долани да му ги пријават и предадат на 
царинскиот орган сите ефективни динари што ги 
носат со себе а што го надминуваат износот и апо-
ените дозволени за изнесување од Југославија спо-
ред точката 1 од оваа одлука. Царинскиот орган 
ќе им издаде на домашните лица признаница на 
пријавените и предадените износи на динари и овие 
износи веднаш ќе ft ги достави на Народната банка 
на Југославија на сметката на домашните лица од 
кои се преземени. Домашните лица по враќањето во 
Југославија го подигаат депонираниот износ на ди-
нари кај Народната банка на Југославија, со враќа-
ње на признаницата. 

Домашните лица можат пред пријавата на ца-
ринскиот орган во смисла на ставот 1 од оваа точка, 
да ги депонираат на свој трошок ефективните ди-
нари што ги носат со себе а што го надминуваат 
износот и апоените дозволени за изнесување од 
Југославија според точката 1 на оваа одлука, ка ј 
овластениот менувач на граничниот премин. За 
примените динарски износи овластениот менувач им 
издава потврда на домашните лица од кои ги при-
мил овие износи. 

Домашните лица можат при враќањето во Ју-
гославија да го подигнат депонираниот износ на 
динари кај овластениот менувач, со враќање на 
потврдата. 

3. Сите ефективни динари над износот и апо-
ените дозволени за внесување според точката 1 на 
оваа одлука, што домашни лица ќе ги внесат во 
Југославија, ќе се одземат и со нив ќе се постапи 
според членот 75 од Законот за девизното работење 
и за платниот промет со странство. 

4. Странски лица при влегувањето во Југосла-
вија се должни да му -ги пријават и предадат на 
царинскиот орган сите ефективни динари што ги, 
носат со себе а што г£ надминуваат износот и апо-
ените дозволени за внесување според точката 1 од 
оваа одлука. Пријавените износу на овие динари 
царинскиот орган ќе ги преземе, со издавање на 
признаница, и веднаш ќе ги положи ка ј Народната 
банка на Југославија на сметката на странските 
дица од кои се преземени. 

Народната банка на Југославија ќе ги испрати, 
на барање и на трошок на странските лица. поло«« 

жените износи на динари на адресата во странство 
што ќе ја определат тие лица. 

На барање и на трошок на странски лица, ца-
ринскиот орган може пријавените и преземените 
износи на динари да ги депонира и ка ј овластениот 
менувач на граничниот премин заради враќање на 
тој депониран износ на истиот или на друг грани-
чен премин на странското лице при излегувањето 
од Југославија. Ако странски лица не ги подигнат 
депонираните износи на динари во рок од 60 дена 
од денот на предавањето, овластениот менувач ќе 
и го достави тој износ на Народната банка на Југо-
славија, која ќе постапи со него во-смисла на ста-
вот 2 од оваа точка. 

5. При излегувањето од Југославија странските 
лица се должни да му ги пријават и предадат на 
царинскиот орган сите ефективни динари што ги 
носат со себе а што го надминуваат износот и апо-
ените дозволени за изнесување од Југославија спо-
ред сточката 1 од оваа одлука. 

За примените динарски износи од ставот 1 на 
оваа точка царинскиот орган им издава на стран-
ските лица потврда. Овие износи царинскиот орган 
ќе ги уплати веднаш на сметката кај Народната 
банка на Југославија во корист на странските лица 
од кои се преземени. 

На барање од странски лица Народната банка 
на Југославија ќе изврши трансфер на уплатените 
износи врз основа на доказите дека тие динари 
потекуваат од откупени странски средства за пла-
ќање. Ако условот за трансфер не е исполнет, 
странските лица можат да располагаат со презе-
мените динарски износи преку Народната банка на 
Југославија за исплати во Југославија. 

6. Во пограничниот промет (двосопственички и 
малограничен) двосопственици можат секојдневно 
да внесуваат и изнесуваат ефективни динари до 
износот од 10 динари, а другите корисници на ис-
прави во малограничниот промет — ефективни ди-
нари до износот од 100 динари месечно, и тоа во 
апоени од 5 динари и помали од 5 динари, ако со 
меѓудржавна спогодба не е определено поинаку. 

Со пријавените и преземени ефективни динари 
што ги надминуваат износите и апоените дозволени 
за изнесување и внесување според ставот 1 од оваа 
точка, царинскиот орган ќе постапи според одред-
бите од оваа одлука. 

7. Ако дома;шни или странски лица при изле-
гувањето од Југославија или при влегувањето во 
Југославија не ги пријават ефективните динари 
што ги носат со себе а што го надминуваат износот 
и апоените дозволени според одредбите од оваа од-
лука, ќе одговараат за девизен прекршот од членот 
86 точка 1 односно 3 на Законот за девизното ра-
ботење и за платниот промет со странство. 

Непријавените количини ефективни динари што 
го надминуваат износот и апоените дозволени за 
изнесување и внесување според точ 1 и 6 на оваа 
одлука, царинските органи ќе ги одземат и со за-
писникот за одземање ќе му ги достават на Девиз-
ниот инспекторат заради водење прекршочна пос-
тапка. 

8. Со денот не влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за изнесување 
и внесување динари во патничкиот промет со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/65). 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 10 
10 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. 
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79. 

Врз основа на членот 107 став 3 и членот 109 став 
1 од Законот за банките и кредитните работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65 и 4/66), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СРЕДСТВАТА ШТО ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ 
МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ЗА ДАВАЊЕ ПОТ-

РОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 
1. Покрај средствата од членот 107 ст. 1 и 2 на 

Законот за банките и кредитните работи, деловните 
банки можат, како основ за давање потрошувачки 
кредити, да ги користат и депозитите по видување, 
како и средствата добиени во вид на кредити од 
Народната банка на Југославија. 

2. Како потрошувачки кредити, во смисла на 
оваа одлука, се подразбираат и кредитите што им 
се даваат на определени домаќинства заради зго-
лемување на туристичките капацитети. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 8 
10 февруари 1966 година 

Белград 
Сојузен изврдпен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

80. 

Врз основа на членот 3 ст. 1 и 2 од Законот за 
боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/64 и 35/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1966 

ГОДИНА 
1. Основот за определување на боречкиот дода-

ток во 1966 година се утврдува во износ од 550 ди-
нари. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот - ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 13 
10 февруари 1966 година 

Белград 
Сојузен извртен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

81. 

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/65), членот 6 став 1 и членот 
12 од Законот за техничките мери („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/65), сојузниот секретар за индус-
трија и трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКО НАБЉУДУВАЊЕ НА ВИСОКИТЕ 

БРАНИ 
Член 1 

Високите брани подлежат на техничко набљу-
дување според одредбите на овој правилник. 

Член 2 
Како висока брана, во смисла на овој правил-

ник, се смета: 
1) брана чија градежна височина е повисока од 

петнаесет метра; 

2) брана чија градежна височина е пониска од 
петнаесет метра а повисока од десет метра, ако дол-
жината на таа брана по круната е поголема од 500 
метра, или ако зафатнината на акумулацијата на 
водата создадена со таа брана е поголема од 
100.000 шѕ, или ако максималното протекување на 
водата што се испушта низ таа брана е поголемо 
од 2.000 т 8 во секунда. 

Градежната височина на браната се смета од 
најниската кота на темелот до највисоката кота на 
браната. 

Член 3 
Техничкото набљудување се врши со прегле-

дување, мерење и со други испитувања на елемен-
тите со кои може да се утврди состојбата на висока 
брана во целина и во нејзини одделни делови и сос-
тојбата во карповната маса (почвата) при браната 
и во просторот на акумулацијата, и тоа во поглед 
на стабилноста, водопропустливоста и дејството на 
хемиските и други фактори врз корозијата и ме-
ханичката отпорност на материјалот. 

Член 4 
Пред почетокот на градењето на висока брана 

инвеститорот е должен: 
1) да има проект на техничкото набљудување; 
2) да обезбеди служба за техничко набљуду-

вање. 
Проектот на техничкото набљудување подлежи 

на техничка контрола што е пропишана за инвес-
тиционата техничка документација врз основа на 
која се бара одобрување за изградба на висока бра-
на, и нејзин е составен дел. 

Член 5 
Техничко набљудување на висока брана од 

почетокот на нејзиното градење до почетокот на неј-
зиното користење го врши инвеститорот, а технич-
кото набљудување на висока брана од почетокот на 
нејзиното користење го врши инвеститорот односно 
стопанската организација на која ќ е предадена 
високата брана на користење (во понатамошниот 
текст: корисникот). 

Вградувањето на инструменти, , сигнални уреди 
во наводниот реон заради обезбедување на насе-
лението и имотот на низводниот реон, како и други 
уреди за техничко набљудување на висока брана, 
се врши на начинот предвиден со проектот на тех-
ничкото набљудување. 

Во текот на градењето инвеститорот е должен: 
1) да врши редовно прегледување, мерење и 

други испитувања, предвидени со проектот на тех-
ничкото набљудување; 

2) да врши мерење во текот на првото опитно 
оптоварување и растоварување на висока брана; 

3) по првото опитно оптоварување и растова-
рување на висока брана да ги определи дозволени-
те вредности на мерните големини опфатени со про-
ектот на техничкото набљудување; 

4) да ги среди сите податоци добиени со испи-
тувањата извршени до почетокот на користењето 
на високата брана, ^'обработката и толкувањата, и за 
тоа да состави посебен елаборат како документ од 
трајна вредност. 

Инвеститорот води посебен дневник за сите деј-
ствија од тон. 1 до 4 на ставот 3 од овој член. 

Член 6 
Инвеститорот е должен да установи досие на 

високата брана. 
Досието на високата брана мора да содржи осо-

бено: 
1) проект на техничкото набљудување на висо-

ката брана, со сите измени и дополненија настанати 
во текот на градењето на таа брана; 

2) карактеристики на високата брана; 
3) опис на вградените мерни инструменти и на 

нивната положба; > 

4) временски план на техничкото набљудување; 
5) резултати на техничкото набљудување на ви-

соката брана, толкување на тие резултати, како и 
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извештаи за посебните појави во текот на граде-
њето на таа брана што се од важност за понатамош-
ното техничко набљудување. 

Член 7 
При предавањето на високата брана на корис-

никот инвеститорот е должен да му го предаде до-
сието и другата документација на техничкото наб* 
лудување. 

Член 8 
Корисникот на висока брана е должен: 
1) да врши техничко набљудување на таа брана 

— според проектот на техничкото набљудување; 
2) да ги одржува во исправна состојба уредите 

и инструментите за техничко набљудување и сиг-
налните уреди во низводниот реон; 

3) да ги обработува и толкува податоците добие-
ни со техничко набљудување; 

4) да обезбеди извршување на толкувањата на 
резултатите-добиени со мерење и обработка на по-
датоците на мерењето; 

5) без одлагање да го извести надлежниот орган 
на управата за сите деформации и поместувања 
што би можеле да бидат з^ак на растројување во 
конструкцијата на таа брана во нејзините темели 
или падинките на акумулацијата; 

6) во случај цџ непосредна опасност да преземе 
итни мерки за обезбедување предвидени со проек-
тот на техничкото набљудување, како и други пот-
ребни мерки. 

Член 9 
Корисникот на висока брана е должен да води 

дневник на високата -брана, во кој се внесуваат 
податоци: 

1) за работите на одржување и за поголемите 
поправки на браната; 

2) за мерењата извршени со инструменти и зг-
ради; 

3) за поважните појави утврдени со визуелно 
набљудување; 

4) за исклучително голема вода, земјотрес, 
како и за однесувањето на инструментите во тие, 
прилики; 

5) за другите појави од значење за техничкото 
набљудување. 

Член 10 
Инвеститорот или корисникот на висока брана 

можат работите на техничко набљудување предви-
дени со овој правилник да и ги довер-ат на стручна 
работна организација (завод, лабораторија, инсти-
тут, проектантска организација). 

За вршењето на работите од ставот 1 на овој 
член се склучува писмен договор. 

Член 11 
Корисникот на висока брана е должен да го 

чува дневникот на високата брана, досието и друга-
та документација што се однесуваат на техничкото 
набљудување на таа брана. 

Член 12 
Техничкото набљудување на висока брана што 

е во фаза на градење или во експлоатација ќе се 
усогласи со одредбите од овој правилник во рок од 
една година од денот на неговото влегување во 
сила. 

Член 13 
Со парична казна до 1.000 дићара ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго правно 
лице како инвеститор на висока брана: 

1) ако пристапи кон градење на висока брана а 
нема проект на техничкото набљудување, или не го 
обезбеди организирањето на службата за техничко 
набљудување (член 4); 

2) ако од почетокот на градењето на високата 
брана до почетокот на нејзиното користење не врши 
техничко набљудување на таа брана (член 5 став 1); 

3) ако во текот на градењето на високата брана 
не ги изврши дејствијата од членот 5 став 3 на овој 
правилник, или не води посебен дневник (член 5 
став 4); 

4) ако не установи досие на високата брана 
(член 6 став 1); 

5) ако при предавањето на високата брана не 
му го предаде на корисникот на браната досието 
и другата документација на техничкото набљуду-
вање (член 7) 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна до 500 динари и одговорното 
лице во работната организација или во друго прав-
но лице како инвеститор на висока брана. 

Член 14 
Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице како корисник на висока брана: 

1) ако по приемот на високата брана не ги врши 
дејствијата од членот 8 на овој правилник; 

2) ако не води дневник на високата брана или 
не го води со потребните податоци (член 9); 

3) ако не го чува дневникот на високата брана, 
досието и другата документација што се однесуваат 
на техничкото набљудување на таа брана (член 11). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 500 динари и одговорно-
то лице во работната организација или во друго 
правно лице како корисник на висока брана. 

Член 15 
Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице како инвеститор или корисник на висока 
брана ако не постапи според членот 12 од овој пра-
вилник. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
, казни со парична казна до 500 динари и одговорно-

то лице во работната организација или во друго 
правно лице како инвеститор односно корисник на 
висока брана. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

07 бр. 94/2 
28 јануари 1966 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Винко Хафнер, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за опас-
ните материи што не смеат да се внесуваат во води 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/66, се потпаднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПАСНИТЕ МАТЕРИИ 
ШТО НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ВО ВОДИ 

Во членот 3, во табелата, наместо зборовите: 
„Олово 0,50" треба да стои: „Олово 0,05", а наместо 
зборовите: „Systox — тиофосфорен естер (Меграр-
tofos) треба да стои: „Systox — тиофосфорен естер 
(Merkaptofos)". 

Од Сојузниот секретаријат за здравство и со-
цијална политика, Белград, 4 февруари 1966 година. 
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ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на социјалистичка Република 
Македонија во бројот 18 од 8 мај 1965 година 
објавува* 

Уредба за определување рокот за одржување на 
избори за членови на работничките совети и уп-
равните одбори во одделни установи; 

Уредба за образување второстепени комисии за 
утврдување на пензискиот стаж; 

Одлука за определување Републичка комисија 
за службенички работи да дава согласност на ре-
шенијата за унапредување во звање виш советник 
на службениците во републичките и општинските 
органи; 

Решение за именување членови на Републич-
ката второстепена комисија за утврдување на пен-
зискиот стаж; 

Одлука за висината на придонесот за додаток 
на деца на уживателите на пензија за 1965 година; 

Одлука за висината на придонесот за здрав-
ствено осигурување на уживателите на пензија и 
инвалиднина за 1965 година; 

Одлука за висината на посебниот придонес за 
здравствено осигурување на членовите на потесната 
фамилија на југословенските државјани што ста-
пиле во работен однос во странство по основот на 
меѓународен договор или по одобрение од надлеж-
ниот орган, а не се осигурени според Законот за 
здравсетвено осигурување; 

Одлука за делот од придонесите на фондот за 
инвалидско осигурување кој во 1965 година се при-
знава на комуналните заедници на име надоместок 
на фондовите за здравствено осигурување за трошо-
ците на професионална рехабилитација и заложу-
вањето на инвалидите на трудот; 

Одлука за висината на режискиот додаток на ре-
публичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје за 1965 година; 

Одлука за спроведување на задолжително 
здравствено реосигурување во 1965 година; 

Тарифа на премиите за задолжително здрав-
ствено реосигурување за 1965 година; 

Тарифа за висината на надоместокот на кому-
налните заводи за решавње на правата од инвалид-
ско осигурување, пензиско осигурување и додаток 
на деца во 1965 година; 

Тарифа за висината на надоместокот на кому-
налните заводи за преведување на пензиите и ин-
валиднините во 1965 година; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатите на изборите за пратеници на Републи-
чкиот собор на Собраните© на СРМ; 

Мзвештај на Републичката изборна комисија 
за резултатот од дополнителните избори за прате-
ник на Собранието на СРМ; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот од дополнителните избори за пратеник 
на Собранитео на СРМ; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот од изборите за пратеници на Стопански-
от собор на Собранието на СРМ; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот од изборите за пратеници на Социјално-
здравствениот собор на Собранието на СРМ; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот од изборите за пратеници на Просветно-
културниот собор на Собранието на СРМ; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот од изборите за пратеници на Организа-
ционо-политичкиот собор на Собранието на СРМ; 

Објава на Републичката изборна комисија; 
Исправка на Законот за подрачјата на општи-

ните во Социјалистичката Република Македонија. 

Во бројот 19 од 15 мај 1965 година објавува: 
Закон за Републичкиот фонд за нестопански 

инвестиции; 
Одлука за разрешување и именување на репуб-

лички секретари; 
Одлука за избор на пратеници во Соборот на 

народите на Сојузната скупштина; 
Одлука за разрешување и избирање на претсе-

датели и членови на постојаните одбори и Мандат-
но-имунитетната комисија на Соборот; 

Одлука »а утврдување престанок на пратенички 
мандат; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за пратеник на Републичкиот со§рр на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Во бројот 20 од 24 мај 1965 година објавува: 
Одлука за избор на претседател и членови на 

Извршниот совет; 
Одлука за спроведување член 38 став 1 точка 

1 до 5 од Законот за републичките органи на уп-
равата. 

Во бројот 21 од 7 јуни 1965 година објавува: 
Закон за условите под кои се смета дека оси-

гуреникот издржува одделни членови на семејство-
то; 

Закон за условите за обезбедување, користење 
и губење заштитен додаток на пензиите; 

Одлука за давање согласност на финансовиот 
план на Републичкиот фонд за води за 1965 година) 

Одлука за давање согласност на финансовиот 
план на Републичкиот фонд за истражувачки ра-
боти во рударството за 1965 година; 

Одлука за избор на повремени судии на Окруж-
н и о т стопански суд во Скопје; 

Одлука за разрешување и именување на репуб-
лички секретар за народна одбрана; 

Одлука за разрешување и именување републи-
чки јавен правобранител; 

Одлука за избор на судија на Врховниот суд на 
Македонија; 

Одлука за именување заменик на републичкиот 
секретар за индустрија и трговија; 

Одлука за давање согласност на Програмата за 
употреба на средствата на Фондот за обнова и из-
градба на Скопје во периодот од 1963 до 1970 го-
дина; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за'пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија во изборна-
та единица Прилеп IV; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатите од дополнителните избори за пратеник 
на Собранието на СРМ. 

Во бројот 22 од 24 јуни 1965 година објавува: 
Препорака за натомашно остварување на основ-

ната стопанска политика во 1965 година; 
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' Препорака за унапредување на организираниот 
одмор и рекреација на децата и младината во СР 
Македонија; 

Решение за определување банка преку која фе-
дерацијата ги става на располагање средствата за 
финансирање на мелиоративните работи на СРМ. 

Во бројот 23 од 30 јуни 1965 година објавува: 
Препорака за подобрување материјалната по-

ложба на студентите; 
Решение за именување секретар на секретари-

јатот за законодавство и организација; 
Решение за разрешување потсекретарот во Ре-

публичкиот- секретаријат за народно здравје и со-
цијална политика; 

Решение за именување помошник секретар, 
помошник на секретарот на Извршниот совет и со-
ветници во Советот; 

Решение за разрешување и именување потсе-
кретар, помошници на републички секретари и дру-
ги функционери во републичките органи на упра-
вата; 

Одлука за височината на паушалниот надомес-
ток на инвалидите на трудот за времето додека се 
врши професионална рехабилитација по прописите 
за инвалидското осигурување; 

Одлука за валоризационите коефициенти за 
пресметување на личните доходи остварени во 
1981, 196? и 1963 година на нивото на личните до-
хчди од 1964 година; 

Одлука за висината на придонесот за додаток 
на деца на уживателите на пензија за 1965 година; 

Одлука за делот на придонесите на Фондот на 
инвалидското и пензиското осигурување кој во 1965 
година се признава на фондовите на здравственото 
осигурување за трошоците на професионалната ре-
хабилитација . и запекување на инвалидите, на 
трудот; -

Одлука за Определување за гранки, групи од-
носно подгрупи на дејности во кои може да се оп-
редели додатен придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување во 1965 година. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичко Републике 
Србије" во бројот 25 од 12. јуни 1965 година објавува: 

Закон за угостителската дејност и угостител-
ските услуги што ги вршат граѓани. 

Во бројот 26 од 19 јуни 1965 година објавува: 
Закон за височината на приходите што влијаат 

врз остварувањето на правото на паричен надоме-
сток на привремено безработните работници; 

Закон за основање Универзитетот во Ниш; 
Одлука за основање одбори на Стопанскиот со-

бор на Собранието на СР Сабија; 
Одлука за избор на претседатели и членови на 

одборите на Стопанскиот собор на Собранието на 
СР Србија; 

Одлука н?ЃуУставниот суд на Србија за пони-
штување на Одлуката за признавање семестри и 
испити на свршените слушатели на вишите школи 
и на Одлуката за признавање семестри и испити 
и за запишување на свршени слушатели на вишите 
школи, што ги донесе Управата односно Советот на 
Правниот факултет во Нови Сад; 

Извештај за резултатот на дополнителните из-
бори за избор на пратеник на Организационо-по-
литичкиот собор на Собранието на СР Србија во 
изборната единица бр. 3 — Белград — Савски ве-
нац во Белград. 

Во бројот 27 од 26 јуни 1965 година објавува: 
Уредба за условите и највисоките износи на на-

доместоците за патни и други трошоци на работни-
ците на републичките органи на управата; 

Уредба за измена и дополнение на Одлуката 
за определување на градовите и населбите од град-
ски карактер во кои се врши национализација на 
градежното земјиште; 

Одлука за пренесување работите на Републич-
ката комисија за службенички работи врз Репуб-
личкиот секретаријат за законодавство и право-
судство; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Советот на Заводот за ревматизам во Белград; 

Упатство за образецот на свидетелство за завр-
шен д в ^ д и ш њ и курс за здобивање со звање бол-
ничар; 

Упатство за водење евиденција во училиштата 
за полагањето на поправните испити; 

Одлука на Уставниот суд на Србија со која се 
поништува Заклучокот за условите за запишување 
на правниот отсек на Правно-економскиот факултет 
во Ниш на свршени студенти на соодветните виши 
школи во учебната 1964/65 година, како и членот 
5 од Одлуката за условите за запишување на прав-
ниот отсек на Правно-економскиот факултет во 
Ниш на свршени студенти на вишите школи што 
ги донесоа Управата и Советот на Факултетот. 

Во бројот 28 од 30 јуни 1965 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

буџетот на СР Србија за 1965 година; 
Одлука за изборот на претседатели и членови 

на определени одбори на Социјално-здравствениот 
собор на Собранието на СР Србија; 

Одлука за определување премија за кравјо 
млеко во 1965 година; 

Одлука за ставање вон сила на Одлуката за 
основање Заедница на претпријатијата за промет на 
жито н в № Р Србија; 

Решение за давање согласност за основање 
Здружено електростопанско претпријатие на Србија; 

Решение за1 пренесување на имотот, правата и 
обрвските на 'Заедницата на електростопанските 
претпријатија на Србија врз Здруженото електро-
стопанско претпријатие на Србија во Белград; 

Решение за пренесување на правата и дол-
жностите на основач спрема претпријатијата во ос-
новале Хидроелектрана „Баина Башта" — Баина 
Башта и Термоелектрана „Морава" — Свилајнац, 
Електростопанското училиште и Домот за одмор на 
електростопанството на Србија во будва врз Здру-
женото електростопанско претпријатие на Србија во 
Белград; 

Одлука за задолжителното здравствено реоси-
гурување на ризиците во спроведувањето на основ-
ното здравствено осигурување на земјоделците. 
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НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалистичке 
Републике Хрватске во бројот 23 од 10 јуни 1965 
година објавуваат: 

Закон за облогот и наплатата на вонредниот при-
донео во 1965 година; 

Закон за измена и дополнение на Законот за 
распишување заем за осигурување средства за из-
вршување на обрвските настанати со кредитирање-
то од средставата на СР Хрватска за финансирање 
на инвестициите во стопанството; 

Закон за измена на Законот за мерките за оства-
рување на односите утврдени со Општествениот 
план на СР Хрватска за 1965 година; 

Одлука за задолжување на СР Хрватска ка ј 
фондовите за станбена изградба; 

Одлука за разрешување чланови на Извршниот 
совет на Саборот на СР Хрватска; 

Одлука за изборот на членови на Извршниот 
совет на Саборот на СР Хрватска; 

Одлука за давање гаранција за позајмица на 
Заедницата на електростопанските претпријатија на 
Хрватска кај Банката на СР Хрватска: 

Одлука за избор на судии на Врховниот суд на 
Хрватска; 

Одлука за изборот на судии-поротници на Вр-
ховниот суд на Хрватска; 

Одлука за именување директори на заводи; 
Исправка на Одлуката за именување републич-

ки секретари и други републички функционери; 
Исправка на Законот за музеите (пречистен 

текст). 
Во бројот 24 од 17 јуни 1965 година објавуваат: 
Уредба за издатоците за патни и други трошоци 

што им се признаваат на републичките органи на 
управата во материјални трошоци; 

Одлука за основање Републичка комисија за 
исклучително признавање на право на пензија; 

Одлука за основање Републичка комисија за 
давање мислење во постапката за утврдување на 
посебниот стаж кој се засметува во пензиски стаж; 

Одлука за финансискиот план на фондот на 
инвалидското и пензиското осигурување и фондот 
на додатокот на деца за 1965 година; 

Одлука за определување на делот од основниот 
и додатниот придонес остварен за инвалидско и 
пензиско осигурување што им припаѓа на комунал-
ните заедници на име надоместок на фондовите на 
здравственото осигурување за трошоците на про-
фесионланата рехабилитација и на запослувањето 
на инвалиди на трудот за 1965 година; 

Одлука за измена на Одлуката чза спроведување 
на задолжително здравствено реосигурување и за 
определување на тарифите на премиите за 1965 
година; 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за гимназиите. 

Во бројот 25 од 24 јуни 1965 година објавуваат: 
Препорака за мерките за унапредување на на-

учноистражувачката работа на подрачјето на ме-
дицинските науки во СР Хрватска; 

Одлука за распоредот на ^потрошените сред-
ства од републичките органи на управата што пре-
станале со работа; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување на дејностите со кои можат да се зани-
маваат занаетчиски дуќани на самостојни зана-
етчии ; 

Наредба за дополнение на Наредбата за вршење 
занаетчиски услуги од место до место. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-
БЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичко Република 
Црне Горе" во бројот 13* од 1 јуни 1965 година обја-
вува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
здравствената заштита и здравствената служба: 

Одлука за потврдување на Статутот на Репуб-
личкиот фонд за социјалните установи; 

Решение за именување претседател и членови 
и нивни заменици на Републичката комисија за ут-
врдување на пензискиот стаж што ги именува Из-
вршниот совет; 

Правилник за полагање дипломски испит во 
Педагошката академија. 

Во бројот 14 од 15 јуни 1965 година објавува: 
Закон за основното училиште; 
Закон за Републичкиот фонд за социјалните ус-

танови (пречистен текст). 

Во бројот 15 од 20 јуни 1965 година објавува: 
Деловник на Собранието на СР Црна Гора; 
Деловник на Републичкиот собор на Собранието 

на СР Црна гора; 
Деловник на Стопанскиот собор на Собранието 

на СР Црна Гора; 
Деловник на Просветно-културниот собор на 

Собранието на СР Црна Гора; 
Деловник на Социјално-здравствениот собор на 

Собранието на СР Црна Гора; 
Деловник на Организационо-политичкиот собор 

на Собранието на СР Црна Гора; 
Одлука за користење на средствата на Сојуз-

ниот буџет со кои учествува федерацијата во из-
градбата и опремата на определени факултети, ви-
соки школи и институти. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

74. Уредба за организацијата и работата на 
Сојузниот завод за цени — — — — — 125 

75. Одлука за Програмата за употреба на 
средствата за унапредување на земјодел-
ството и шумарството предвидени во со-
јузниот буџет за 1966 година — — — 126 

76. Одлука за Програмата за употреба на 
средствата за водостопанство предвидени 
во сојузниот буџет' за 1966 година — — 126 

77. Одлука за водостопанските објекти за кои 
не се врши амортизација — — — — 128 

78. Одлука за изнесување и внесување ефек-
тивни динари во патничкиот промет со 
странство — — — — — — — — 127 

79. Одлука за средствата што деловните бан-
ки можат да ги користат за давање потро-
шувачки кредити — — — — — — 127 

80. Одлука за утврдување на основот за 
определување на боречкиот додаток во 19бб 
година — — — — — — — — — 128 

81. Правилник за техничко набљудување на 
високите брани .— — — — — — — 128 

Исправка на Правилникот за опасните мате-
рии што не смеат да се внесуваат во води 12*9 

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград. Јована Рфстиќа 1. Пошт. фах 226. 
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