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491. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАН-

СКИТЕ МЕРКИ ВО 1965 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за дополненија на За-

конот за стопанско-планските мерки во 1955 годи-
на, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 24 јуни 1965 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 24 јуни 
1965 година. 

П. Р. бр. 319 
25 јуни 1965 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
потпретседател, 

Александар Ранковиќ, с. р. 
Претседател 

ма Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАН-

СКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1965 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за стопанско-планските мерки во 

1965 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 5'65, 
15/65, 19/65, и 20/65) во членот 9 став 1 по точката 
II се додава нова точка III, која гласи: 

„III, Ако во 1965 година инвеститорите на објек-
тите наведени во точ. I и II на ставот 1 од овој член 
не положат или делумно положат гарантен износ 
од 10% за инвестициите во основни средства пред-
виден со одредбите од Законот за депонирање га-
рантни износи за инвестиции во основни средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр.. 19/65), банката со ко-
ја инвеститорот склучил договор за финансирање 
ќе издвои од средствата одобрени за финансирање 
на тие објекти во 1965 година до 10% за покривање 
на гаратниот износ 

Средствата што во смисла на ставот 1 од оваа 
точка банката ќе ги издвои на име гарантен износ, 
не можат да се користат за покривање на зголему-
вањето на трошоците на инвестиционата изградба 
над трошоците од инвестиционата програма врз ос-
нова на која е утврдено учеството на федерацијата. 
Овие средства можат да се употребат само за фи-
нансирање на конечното довршување на работите 
утврдени со таа инвестициона програма, во грани-
ците на пресметковната вредност предвидена со таа 
програма." 

Член 2 
По членот 256 се додава нов член 25в, кој гласи: 
„Социјалистичка Република Босна и Херцего-

вина, Социјалистичка Република Србија и Соција-
листичка Република Хрватска и општествено-поли-
тичките заедници во тие републики можат средства-
та од членот 25 став 1 и членот 25а став 1 на овој 
закон да ги користат за отстранување на последи-
ците настанати на нивните територии поради по-
плавите во мај и јуни 1965 година." 

Член 3 
Во членот 35 став 2 на крајот по зборот: „Сло-

венија" се додаваат зборовите: „и со поплавите во 
маЈ и Јуни 1965 година во Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република 
Србија и Социјалистичка Република Хрватска". 

Член 4 
По членот 45 се додава нов член 45а, КОЈ гласи: 
„На лицата што претрпеле штета од поплавите 

во маЈ и јуни 1965 година во Социјалистичка Ре-
публика Босна и Херцеговина, Социјалистичка Ре-
публика Србија и Социјалистичка Република Хрват-
ска ќе им се одобруваат потрошувачки кредити со по-
ниска интересна стопа од општата интересна стопа 
и со рок за враќање до 5 години. На тие лица може 
да им се одложи отплатувањето на постојните по-
трошувачки кредити и да се ослободат од плаќање 
интерес на тие кредити за времето за кое е одло-
жено отплатувањето по овие кредити. 

Разликата во интересот што ќе настане поради 
примена на пропишаната пониска интересна стопа и 
поради ослободување од плаќање интерес во сми-
сла на ставот 1 од ОВОЈ член, ќе им се исплати на 
давателите на кредитите на товар на приходите на 
федерацијата од интересот што ќе го оствари На-
родната банка на Југославија. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да ја 
пропише височината на интересот, рокот за враќање 
на кредитите, условите за одлагање на отплатата 
на постојните потрошувачки кредити и за ослобо-
дување од плаќање интерес на тие кредити, како и 
начинот за пресметување на разликата во инте-
ресот." 

Член 5 
По главата VI се додава нова глава У1а, која 

гласи: 
„У1а. Мерки во областа на електростопанството. 

Член 63а 
Рокот за донесување на прописите за највисо-

ките продажни цени односно за тарифните ставови 
за продажба на електрична енергија на преносната 
мрежа од членот 77 на Основниот закон за електро-
стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/65) 
се продолжува до донесувањето на прописите за 
новите мерки во областа на цените. 

Од 1 јули 1965 година до донесувањето на про-
писите за највисоките продажни цени односно за 
тарифните ставови за продажбата на електрична 
енергија на преносната мрежа, електростопанските 
претпријатија во чија дејност спаѓа пренесувањето 
на електрична енергија ќе испорачуваат електрич-
на енергија по тарифните ставови по кои електро-
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стопанските заедници ја испорачувале електричната 
енергија на 30 јуни 1965 година. 

За количината на електрична енергија што 
електростопанско претпријатие во чија дејност спа-
ѓа пренесување на електрична енергија ќе ја испо-
рачи во времето предвидено во ставот 2 на овој 
член, ќе му се надомести на тоа претпријатие од 
средствата на сојузниот буџет разликата помеѓу про-
сечниот износ на цените по кои ја испорачало елек-
тричната енергија и неговата калкулативна цена 
која се добива со примена на Правилникот за нор-
мативите на трошоците на работењето и на доходот 
на електростопанските организации (член 73 од Ос-
новниот закон за електростопанството). 

До донесувањето на прописите за највисоките 
продажни цени односно за тарифните ставови за 
продажба на електрична енергија на преносната 
мрежа, електростопанските претпријатија ќе 1 а 
продаваат електричната енергија според тарифниот 
систем за продажба на електрична енергија што го 
применувале до 30 јуни 1965 година. 

Кусоците на дистрибутивните претпријатија на 
територијата на Социјалистичка Република Црна 
Гора и Социјалистичка Република Македонија на-
станати во времето предвидено во ставот 2 од овој 
член ќе се покријат од средствата на сојузниот бу-
џет на начинот определен со членот 82 став 4 на 
Основниот закон за електростопанството за покри-
вање на кусоците на тие претпријатија до 30 јуни 
1965 година, 

Сојузниот извршен совет ќе донесе, по потреба, 
поблиски ппрописи за начинот на пресметување и 
исплатување на надоместокот и покривање на ку-
соците од ст. 3 и 5 на овој член." 

Член 6 
Одредбата на членот 1 од овој закон ќе се при-

менува од 1 јануари 1965 година. 
Член 7 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

492. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТ-

НИТЕ РАБОТИ 
Се прогласува Законот за дополнение на Законот 

за банките и кредитните работи, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 24 јуни 1965 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 24 јуни 1965 година, 

П, Р. бр 317 
25 Јуни 1965 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
потпретседател, 

Александар Ранковиќ, с р 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И 

КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ 

Член 1 
Во Законот за банките и кредитните работи 

(„Службен лист на СФРЈ", бр, 12'65) по членот 132 
се додава нов член 132а, кој гласи: 

„Странски правни и физички лица можат да 
депонираат динарски средства по видување или со 
отказен рок само кај Народната банка на Југо-
славија." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

493. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА̂  ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА 
ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за измени на Основниот 
закон за данокот на промет, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 
јуни 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 24 јуни 1965 година. 

П, Р бр. 318 
25 јуни 1965 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
потпретседател, 

Александар Ранковиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНО-

КОТ НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Основниот закон за данокот на промет 

(„Службен лист на СФРЈ", бр 14/65) во членот 71 
зборовите: „до 31 декември 1965 година" се замену-
ваат со зборовите: „до 30 ноември 1965 година". 

Член 2 
Во членот 72 зборовите: „до 1 јули 1965 година" 

се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1965 
година". 

Член 3 
Членот 73 се брише. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

494. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНО 
РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА ОД 
ОБЛАСТА НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА СТАНБЕ-
НАТА ИЗГРАДБА НА ПОДРАЧЈАТА ПОСТРАДА-

НИ ОД ПОПЛАВИТЕ ВО 1965 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за посебно регулирање 
на определени прашања од областа на финансира-
њето на станбената изградба на подрачјата постра-
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дани од поплавите во 1965 година, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 24 јуни 1965 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 24 јуни 196^ година. 

П. Р. бр. 312 
25 јуни 1965 годиш 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
потпретседател, 

Александар Ранковиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИРАЊЕ-
ТО НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА НА ПОДРАЧ-
ЈАТА ПОСТРАДАНИ ОД ПОПЛАВИТЕ ВО 1965 

ГОДИНА 
Член 1 

На подрачјата пострадани од поплавите во 
1965 година, заеми од средствата на општинските 
фондови за станбена изградба можат да им се да-
ваат како на лицата во работен однос, така и на 
другите граѓани, што се сопственици на станови или 
на семејни станбени згради уништени или тешко 
оштетени поради поплавата, и тоа заради изградба 
на нови станови или семејни станбени згради или 
заради поправка на оштетените станови или семеј-
ни станбени згради. 

Подрачјата од ставот 1 на овој член ги опре-
делуваат републиките. 

Член 2 
Општинските собранија можат да пропишат во 

случаите од членот 1 на овој закон средствата на 
општинските фондови за станбена изградба да мо-
жат да се даваат и под услови што отстапуваат 
од условите пропишани во чл. 43 до 54 на Законот 
за финансирањето на станбената изградба („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 47/59 и 12/62). 

Условите од ставот 1 на овој член ги утврдува 
управниот одбор на општинскиот фонд за станбена 
изградба, во согласност со општинските собранија. 

Член 3 
Ако/ давателот на средствата на општинскиот 

фонд за станбена изградба ја определил намената 
на средствата во смисла на овој закон или други 
услови под кои можат тие да се користат, општин-
скиот фонд може тие средства да ги користи само 
за таа, намена односно под тие услови. 

Средствата на општинскиот фонд за станбена 
изградба можат да се даваат и без обврска за вра-
ќање, ако давателот на средствата од ставот 1 на 
овој член така му определил на општинскиот фонд 
за станбена изградба. 

4 Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

495. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНО 
РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА ОД 
ОБЛАСТА НА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ НА ПОД-

РАЧЈАТА ПОПЛАВЕНИ ВО 1965 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за посебно регулираше 

на определени прашања од областа на станбените 

односи на подрачјата поплавени во 1965 година, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 24 јуни 1965 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 24 јуни 1965 година. 

П. Р. бр. 313 
25 јуни 1965 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
потпретседател, 

Александар Ранковиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА СТАНБЕНИТЕ ОД-
НОСИ НА ПОДРАЧЈАТА ПОПЛАВЕНИ ВО 1965 

ГОДИНА 

Член 1 
Утврдувањето на станарината за становите во 

населбите градени за сместување на населението 
од подрачјата поплавени во 1965 година може со 
одлуки на општинските собранија да се регулира 
на посебен начин, со отстапување од одредбите на 
чл. 106 до 109 на Законот за станбените односи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/65) и Правилникот за трошо-
ците за изградба што сочинуваат вредност на стан-
бена зграда и за начинот за распоредување на тие 
трошоци врз одделни станови (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/59). 

Член 2 
Општинското собрание може да пропише носи-

телите на станарско право на стан кој се наоѓа на 
поплавеното подрачје да бидат должни да учеству-
ваат во трошоците на поправките поради поплавата 
на потешко оштетените станови со плаќање на на-
големена станарина или на друг начин. 

Станарината определена врз основа на прописот 
од ставот 1 на овој член не може да ја надмине 
височината на ануитетите по кредитот што е корис-
тен за поправка на станот и делот на зградата што 
му служи на станот, односно не може да го над-
мине износот што би и одговарал на височината 
на ануитетите на кредитот, ако за таа цел не е 
користен кредит. 

Општинското собрание ќе пропише мерила со 
кои ќе се утврдува кои станови се сметаат за по- , 
тешко оштетени во смисла на ОВОЈ закон. 

Ако носителот на станарско право не се согласи 
да учествува во трошоците за поправка на оштете-
ниот стан од ставот 1 на овој член, на барање на 
сопственикот односно давателот на станот на ко-
ристење, ќе се раскине договорот за користење на 
станот. 

Општинското собрание може да пропише соп-
ствениците на станбени згради и станови оштетени 
од поплави, да бидат должни тие згради и станови 
да ги поправат ако им се обезбеди соодветен кре-
дит, и ако тие згради и станови и понатаму ќе се 
користат за живеење. 

Член 3 
За спроведувањето на овој закон се грижат ре-

публиките. 
1 Член 4 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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496. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБ-

НОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 
Се прогласува Законот за дополнение на Зако-

нот за придонесите за обнова и изградба на Скопје, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 24 јуни 1965 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 24 јуни 1965 година. 

П. Р. бр. 316 
25 јуни 1965 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
потпретседател, 

Александар Ранковиќ, с р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с, р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕ-

СИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Законот за придонесите за обнова и изград-

ба на Скопје („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64) 
во членот 6 точка 15 по зборовите: „октомври 1964 
година" се става запирка и се додаваат зборовите: 
„како и во Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина, Социјалистичка Република Србија и 
Социјалистичка Република Хрватска во мај и јуни 
1965 година,". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

4 9 7 . 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 
ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ ОСТ-
ВАРЕН СО ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за дополнение на Законот 
за ослободување од плаќање на придонесот од 
доходот остварен со вршење определени дејности, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 24 јуни 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 24 јуни 1965 
година. 

П. Р. бр 314 
25 јуни 1965 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
потпретседател,, 

Александар Ранковиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДО-
ХОДОТ ОСТВАРЕН СО ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 

ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Во Законот за ослободување од плаќање на 

придонесот од доходот остварен со вршење опре-
делени дејности („Службен лист ,на СФРЈ", бр. 26/64 
и 52/64) во членот 1 на крајот на точката 25 точ-
ката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова точка 26, која гласи: 

„26) штедно-кредитна, што је вршат штедио-
-кредитните задруги." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1964 година. 

498. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАТА 
ПО КОЈА СЕ ПЛАЌА ИНТЕРЕСОТ НА ДЕЛОВНИ-
ОТ ФОНД ЗА ДЕЈНОСТА НА ПОШТЕНСКИОТ, 
ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКОТ СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот за стопата по која се 
плаќа интересот на деловниот фонд за дејноста 
на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот со-
обраќај, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 24 јуни 1965 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 24 јуни 
1965 година. 

П. Р. бр. 315 
25 јуни 1965 година -

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
потпретседател, 

Александар Ранковиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СТОПАТА ПО КОЈА СЕ ПЛАЌА ИНТЕРЕСОТ 
НА ДЕЛОВНИОТ ФОНД ЗА ДЕЈНОСТА НА ПОШ-
ТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИ-

ОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Работните организации што вршат дејност на 

поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај плаќаат интерес по стопа од 2% на сред-
ствата на деловниот фонд што служат за вршење 
на таа дејност. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1965 година. 
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499. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 24 јуни 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 јуни 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОТСТРАНУ-
ВАЊЕ НА ШТЕТИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ПО-

ПЛАВАТА ВО МАЈ 1965 ГОДИНА 
1. Од средствата на стопанските резерви на фе-

дерацијата, што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65 
и 20/65), им се доделува износот од 1.500 милиони 
динари како помош за отстранување на штетите 
предизвикани од поппавата во мај 1965 година, и 
тоа: 

1) на Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина — 300 милиони динари; 

2) на Социјалистичка Република Србија — 1.200 
милиони динари. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 419 

25 јуни 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

500. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 24 јуни 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 јуни 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 
МЕРКИ ЗА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВИТЕ ВО МА? 

И ЈУНИ 1965 ГОДИНА 
1. Од средствата на стопанските резерви на фе-

дерацијата, што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15'65, 19/65 
и 20/65), им се доделува на име помош 1.018 милиони 
динари, и тоа: 

1) на Социјалистичка Република Србија — 868 
милиони динари; 

2) на Социјалистичка Република Хрватска — 
150 милиони динари. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се 
употребат за преземање превентивни мерки за од-
брана од поплави и за надоместок на трошоците за 
извршените работи на спречување на штетите од 
поплавите во мај и јуни 1965 година на левиот брег 
на Дунав во Социјалистичка Република Србија и на 
десниот брег на Дунав и на делниците на Драва и 
Вука што се наоѓаат под успор на големата вода на 
Дунав — во Социјалистичка Република Хрватска. 

3. Средствата од точката 1 на оваа одлука се 
доделуваат под услов Социјалистичка Република 
Србија и Автономна Покрај ина Војводина и општи-
ните од поплавеното подрачје од точката 2 на оваа 
одлука на таа Покраина да учествуваат во финан-

сирањето на работите на одбрана од поплава со 
износ од најмалку 868 милиони динари, а Со"гпа-
листичка Република Хрватска и околиите и општи-
ните од поплавеното подрачје на таа Република со 
износ од најмалку 150 милиони динари. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 421 

25 јуни 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател Претседател 

на С гона мекиот собор, на СОЈУЗНИОТ собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

501. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 24 Јуни 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 Јуни 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ЗАЕДНИЦАТА 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1 Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата, што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65. 19/65 
и 20/65) и се доделува, без обврска за враќање, на 
Заедницата на Југословенските железници дотација 
во износ од 6 136 милиони динари. 

2. Износот од точката 1 на оваа одлука заедно 
со износот од точката 1 на Одлуката за доделување 
средства од стопанските резерви на федерацијата, 
АС бр. 248 од 15 март 1985 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/65), сочинуваат конечен износ на 
дотацијата на Југословенските железници за 1964 
година. 

3. Износот од точката 1 на оваа одлука влегува 
во вкупниот приход на железничките транспортни 
претпријатија. 

4. Износот од точката 1 на оваа одлука Заед-
ницата на Југословенските железници ќе го распре-
дели на железничките транспортни претпријатија 
според основите и мерилата што Заедницата ги у-
тврдила за распределба на заедничките транспорт-
ни приходи во Правилникот за поделба на тран-
спортните приходи помеѓу железничките транспорт-
ни претпријатија, земајќи ги предвид промените во 
објективизираните трошоци на работењето и во 
личните доходи. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 422 
25 јуни 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател Претседател 
на ^Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, е. р. 



Страна 1170 - Број 29 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 30 јуни 1965 

502. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 24 јуни 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 јуни 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДАВАЊЕ 
БЕСКАМАТЕН КРЕДИТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. Од средствата на стопанските резерви на фе-

дерацијата, што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65 
и 20/65), и се доделува на Југословенската инвести-
циона банка износот од 10.000 милиони динари. 

2. Износот од точката 1 на оваа одлука Југо-
словенската инвестициона банка ќе го употреби за 
давање бескаматен кредит на Заедницата на Југо-
словенските железници и ќе го исплати во првото 
полгодиште на 1965 година. 

3. Заедницата на Југословенските железници ќе 
ги внесе средствата на кредитот од точката 2 на о-
ваа одлука на „Сметката на заедничките транспорт-
ни приходи од превозот на патници и стоки при За-
едницата на Југословенските железници". 

4. Средствата на кредитот од точката 2 на оваа 
одлука Заедницата на Југословенските железници 
ќе и ги врати на Југословенската инвестициона бан-
ка до рокот што ќе го утврди Сојузниот извршен 
совет врз основа на периодичните пресметки на же-
лезничките транспортни претпријатија за првото 
полгодиште на 1965 година. 

5. Средствата остварени со наплата на кредитот 
даден според оваа одлука, Југословенската инвести-
циона банка ќе ги одобри во корист на стопанските 
резерви на федерацијата. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 423 

25 јуни 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

503. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 24 јуни 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 јуни 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕ-
ГРЕС НА РУДНИКОТ И ЖЕЛЕЗАРНИЦАТА ВО 

ВАРЕШ 
1. Од средствата на стопанските резерви на фе-

дерацијата, што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина (,,Службен лист на СФРЈ, бр. 5/65, 15/65, 19/65 
и 20/65), се пренесува во сојузниот буџет за 1965 
година износот од 2.900 милиони динари. 

Износот од ставот 1 на оваа точка ќе се упо-
треби за давање регрес на Рудникот и железарни-

цата во Вареш, за продадените и испорачани коли-
чини на железна руда, и тоа: 

1) во 1964 година — 1.400 милиони динари; 
2) во 1965 година — до 1.500 милиони динари. 
2. Сојузниот извршен совет ќе ги определи у-

словите под кои ќе се дава регресот од точката I 
под 2 на оваа одлука. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 414 

25 јуни 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

504. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 24 јуни 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 јуни 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
1. Во Одлуката за доделува средства од стопан-

ските резерви на федерацијата, АС бр. 256 од 15 
март 1965 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65) во точката 1 по зборот' „дотација" се додаваат 
зборовите: „до 30 јуни 1965 година", а по зборот: 
„динари" запирката и зборовите: „и тоа во шест 
еднакви рати" се бришат. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 415 

25 јуни 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

505. 
Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 

на, Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во врска со членот 29 став 2 и членот 32 
став 2 од Законот за Фондот на федерацијата за 
кредитирање на стопанскиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и краишта, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 24 јуни 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ 

НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА 

1. Во Управниот одбор на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на стопанскиот развој на 
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стопански недоволно развиените републики и кра-
ишта се именуваат, и тоа: 

за претседател Брецељ др Марјан, потпретсе-
дател на Собранието на СР Словенија, 

за членови: 
Дева Вели, 
Капетановиќ Хајро, 
Кнебл Фрањо, 
Мутаповиќ Драгослав, 
Шкеровиќ Велизар — пратеници на Сојузниот 

собор на Сојузната скупштина, 
Бајадски Ристо, потпретседател на Сојузната 

стопанска комора. 
2. За директор на Фондот се назначува Видовиќ 

Урош, до сега помошник секретар во Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

АС бр. 431 
25 јуни 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

506. 

Врз основа на членот 45а од Законот за сто-
панско-планските мерки во 1965 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65 и 29/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА 
ЛИЦА ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВИ-
ТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ БО-

СНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СРБИЈА И ХРВАТСКА 
1. На лица што претрпеле штета од поплавите 

во мај и јуни 1965 година во Социјалистичка Ре-
публика Босна и Херцеговина, Социјалистичка Ре-
публика Србија и Социјалистичка Република Хр-
ватска, банките можат да им даваат потрошувачки 
кредити за купување градежен материјал за по-
правка на оштетените згради, огрев и индустриски 
стоки, освен за купување автомобили и прехран-
бени артикли. Овие кредити банките ќе ги даваат 
со рок за враќање до пет години и со интерес по 
стопа од 1,5% годишно. 

Извршниот совет на Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република 
Србија односно Социјалистичка Република Хрват-
ска ќе ги утврди општините што биле зафатени 
со поплава и на чие население ќе се применуваат 
одредбите од оваа одлука. 

Лицата од ставов 1 на оваа точка се должни 
кон барањето за потрошувачки кредит да и при-
ложат на банката потврда од надлежниот општин-
ски орган дека претрпеле штета од поплава, со про-
ценка на претрпената штета. 

2. Потрошувачки кредити според оваа одлука 
можат да им се даваат: 

1) на работници и службеници во редовен ра-
ботен однос — до една третина од нето-износот 
на личниот доход што ќе го остваруваат за време-
то за кое се дава кредитот; 

2) на пензионери и инвалиди — до една тре-
тина од вкупната пензија односно инвалиднина 
што ќе ја примаат за времето за кое се дава кре-
дитот; 

3) на лица со самостојни занимања ^— до една 
Третина на вкупниот износ на кој плаќаат придо-
нес за социјално осигурување за времето за кое се 
дава кредитот; 

4) на иматели на приватни занаетчиски дуќани 
— до една третина од основицата на која им е из-
вршен облогот со придонес од личниот доход од 
самостојно вршење занаетчиски и други стопански 
дејности за изминатата година односно за текуш-
тата година ако придонесот го плаќаат според го-
дишна паушална основица или во фиксен износ, 
пресметана за времето за кое се дава кредитот; 

5) на индивидуални земјоделски производители 
- до една третина од основицата на која им е из-
вршен облогот со придонес од личниот доход од 
земјоделска дејност за текуштата година, пресме-
тана за времето за кое се дава кредитот. 

Височината на потрошувачкиот кредит во сми-
сла на одредбите под 1, 2 и 3 на ставот 1 од оваа 
точка се утврдува врз основа на височината на 
нето-износот на личниот доход, пензијата, инва-
лиднината односно износот на кој се плаќа придо-
несот за социјално осигурување во месецот што му 
претходи на месецот во кој се бара кредитот. 

3. Кредит според оваа одлука може да се добие 
само еднаш. 

4. При утврдувањето на кредитната способност 
на барателот на кредитот не се зема предвид не-
говото задолжување по потрошувачки кредити и по 
кредити за станбена изградба пред денот кога е 
поплавено неговото место на живеење. 

5. Лицата од точката 2 на оваа одлука можат 
да добијат потрошувачки кредит според одредбите 
од оваа одлука најмногу до износот на процене-
тата штета. 

6. Потрошувачки кредит според оваа одлука 
може да му се даде и на лице на кое му припаѓа 
надоместок за претрпената штета по основот на 
осигурување кај осигурителен завод, но само до 
височината на разликата помеѓу вкупниот износ 
на проценетата штета и вкупниот износ на надо-
местокот по основот на осигурување, ако надо-
местокот е помал од проценетата штета во смисла 
на Точката 1 став 3 на оваа одлука. 

7. Банките нема да го обусловуваат давањето 
на потрошувачки кредит според оваа одлука со по-
лагање во готови пари определен дел (процент) од 
износот на одобрениот кредит. 

8. Банката го определува по своја оцена видот 
на обезбедувањето што корисникот на потрошу-
вачкиот кредит ќе и го даде за уредно враќање 
на кредитот. 

9. Потрошувачките кредити дадени врз основа 
на оваа одлука можат да се исплатат до 30% во 
готови пари, а остатокот — во барирани чекови. 

10. Барањето за потрошувачки кредит според 
одредбите од оваа одлука може да и се поднесе на 
банката до 31 декември 1965 година. 

По потрошувачките кредити дадени според оваа 
одлука до 31 јули 1965 година првата отплата ста-
сува на 1 ноември 1965 година, а по кредитите 
дадени по 31 јули 1965 година — по истекот на три 
месеци од месецот во кој е даден кредитот. 

И. Банките ќе ги даваат кредитите според о-
ваа одлука од сите банкарски средства и од сред-
ствата што во вид на кредити ќе ги добијат од На-
родната банка на Југославија. 

На банките што даваат потрошувачки кредити 
според оваа одлука им припаѓа надоместок за раз-
ликата во интересот, во височина од 5,5% годишно. 

Надоместокот од ставот 2 на оваа точка ќе им 
го исплати на банките Службата на општественото 
книговодство врз основа на документацијата, на 
начинот и во роковите што ќе ги определи гене-
ралниот директор на Службата на општественото 
книговодство, во согласност со гувернерот на На-
родната банка на Југославија. Овој надоместок 
Службата на општественото книговодство ќе го 
исплатува од приходите на федерацијата по осно-
вот на интересот што го остварува Народната банка 
на Југославија. 

12. На подофицерита, офицерите и службени-
ците на Југословенската народна армија што пре-
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трпеле штета од поплавите во мај 1965 година во 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Социјалистичка Република Србија и Социјалистич-
ка Република Хрватска потрошувачките кредити 
од точката 1 на оваа одлука ќе им се даваат според 
прописите по кои им се даваат потрошувачки кре-
дити на тие лица, а под условите предвидени со 
оваа одлука. 

13. На лицата кои до првиот ден на поплавата 
веќе користеле потрошувачки кредити а претр-
пеле штета — им се одлага на нивно барање от-
платувањето на тие кредити до 31 октомври 1966 
година. 

На лицата на кои им е одложено отплатува-
њето на потрошувачките кредити во смисла на 
ставот 1 од оваа точка, банката односно стопан-
ската организација што го дала кредитот нема да 
им наплатува интерес од првиот ден на поплавата 
до 31 октомври 1965 година. Овој интерес банките 
односно стопанските организации ќе го наплатуваат 
од изворите и на начинот што се предвидени во 
точката И став 3 на оваа одлука. 

Ако штетата што ја претрпел корисник на по-
трошувачки кредити од ставот 1 на оваа точка е 
помала од долгот на 31 мај 1965 година, одлагањето 
на отплатувањето и ослободувањето од плаќање 
интерес се однесува само на делот на кредитот што 
6 одговара на височината на претрпената штета. 

Делот на потрошувачките кредити на кои се 
однесуваат одредбите од ст. 1 до 3 на оваа точка, 
корисникот на кредитот ќе го отплатува во рок од 
пет години и со интерес по стопа од 1,5% годишно. 

За делот на кредитите на кои не се однесуваат 
одредбите од ст. 1 до 3 на оваа точка ќе се утврди 
нов износ на месечната отплата за преостанатото 
време на отплатувањето. Ако корисникот има по-
веќе потрошувачки кредити, ова време ќе се опре-
дели имајќи го предвид кредитот со преостанатиот 
најдолг рок за отплатување. 

Барање за одлагање на отплатувањето на^ по-
трошувачките кредити корисникот на кредитот е 
должен да 6 поднесе на банката односно на сто-
панската организација кај која има кредит нај-
доцна до 31 јули 1965 година. 

14. На лицата на кои им е даден потрошувачки 5 

кредит според одредбите од оваа одлука и на кои 
им е одложено отплатувањето на порано користе-
ните потрошувачки кредити во смисла на точката 
13 на оваа одлука, ќе им се спои износот на новиот 
Кредит и износот на старите кредити чие отплату-
вање е одложено - во единствен кредит, кој ќе 
Се отплатува во рок кој ќе се утврди според от-
платите, КОИ не можат да бидат поголеми од една 
третина на нето износот на личните доходи на тие 
лица (точка 2). 

Ако корисникот на кредитот, покрај споениот 
кредит во смисла на ставот 1 од оваа точка, треба 
да отплатува и дел од кредит за кој не е одложено 
давањето на отплати, тој до 31 октомври 1965 година 
ќе го отплатува само тој дел од кредитот, а од 1 
ноември 1965 година и тој дел на кредитот и спо-
ениот кредит. До потполната исплата на неодло-
ж н и о т дел од кредитот, корисникот на кредитот 
ќе го отплатува споениот кредит со отплати во 
височина на разликата помеѓу една третина на сво-
јот личен доход и отплатата по делот на кредитот 
чие отплатување не е одложено. 

15. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука дава, по потреба, гувернерот на Народната 
банка на Југославија. 

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

Р. п. бр. 84 
30 јуни 1965 година 

Белград ^ 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ,, С, р. 

М1. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за доде-
лување средства од стопанските резерви на феде-
рацијата за давање регрес на Рудникот и железар-
ницата во Вареш („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС НА РУДНИКОТ И ЖЕЛЕ-
ЗАРНИЦАТА ВО ВАРЕШ ЗА 1964 и 1965 ГОДИНА 

1. Од средствата доделени на сојузниот буџет 
за 1965 година со Одлуката за доделување средства 
од стопанските резерви на федерацијата за дава-
ње регрес на Рудникот и железарницата во Вареш, 
му се одобрува регрес на Рудникот и железарни-
цата во Вареш за продадените и испорачани ко-
личини железна руда во 1964 и 1965 година. 

2. Регресот од точката 1 на оваа одлука се дава 
за продадените и испорачани количини железна 
руда, и тоа: 

1) во 1964 година - во вкупен износ од 1400 
милиони динари; 

2) во 1965 година — по 1.225 динари за тон, за 
продадените и испорачани количини железна руда 
по пропишаната продажна цена која важи на денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

3. Сојузниот секретар за4 индустрија и трговија, 
во согласност со сојузниот секретар за финансии, 
ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за на-
чинот и постапката за остварување на регресот 
според оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 83 
30 јуни 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен севет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р 

508. 
Врз основа на членот 3 од Законот за девизно-

то работење и за платниот промет со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОСЕБЕН ТУРИСТИЧКИ 

КУРС ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

1. Девизи и валути ќе се купуваат од странски 
физички и правни лица, вклучувајќи ги тука и 
дипломатските и други странски претставништва, 
како и од домашни физички, граѓански и опште-
ствени правни лица, освен од стопански организа-
ции, што ќе остварат девизи и валути по нестоко-
вен основ, — по курсот што му одговара на един-
ствениот пресметковен курс наголемен за прим од 
33 и 1/3%. 

По курсот од ставот 1 на оваа точка Народната 
банка на Југославија ќе ги откупува девизите и ва-
лутите и од стопанските организации што тие ќе 
ги остварат со вршење туристички услуги. 

2. Продажбата на девизи и валути на лицата 
од точката 1 на оваа одлука Народната банка на 
Југославија ќе ја врши по истиот курс. 

3. Купувањето и продажбата на девизи и ва-
лути по курсот од точката 1 на оваа одлука На-
родната банка на Југославија ќе ги врши од 1 јули 
1965 година. 

4. Народната банка на Југославија ги објавува 
'ѓуристцч.китѕ курсеви на одделни девизи односно 
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валути по кои ќе се врши продажбата и наплатата 
во прометот со странство по овој основ (курсна ли-
ста на туристичкиот курс). 

5. Поблиски прописи за начинот на пресмету-
вање и купувањето и продажбата на девизи и ва-
лути во смисла на оваа одлука донесува, по потре-
ба, сојузниот секретар за финансии. 

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

Р. п. бр. 81 
26 јуни 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

509. 
Врз основа на членот 50а став 5 од Законот за 

воените инвалиди од војните („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/64 и 16/65), во спогодба со СОЈУЗНИОТ секретар за 
финансии, сојузниот секретар за здравство и со-
цијална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕТО НА НАДОМЕСТО-
ЦИТЕ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 
НА ИМЕ ТРОШОЦИ ЗА ПОПРАВКА И ТРОШО-
ЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПАТНИЧКИ МОТОР-

НИ ВОЗИЛА 
Член 1 

Височината на паушалниот надоместок што им 
припаѓа на воените инвалиди од војните од членот 
50а став 1 на Законот за воените инвалиди од вој-
ните (во понатамошниот текст: Законот) на име 
трошоци за поправка на патнички моторни вози-
ла со зафатнина до 1000 ст5, врз основа на членот 
50а став 3 на Законот, се определува во постојан 
месечен износ, зависно од годините на употребата 
на возилото, и тоа: 

Динари 
1) за првата година на употреба на во-

зилото — — — — — — — — — — 4.000 
2) за втората година на употреба на 

возилото — — — — — — — — — 5.000 
3) за третата година на употреба на во-

зилото - - - - - - - - - - 7.000 
4) за четвртата година на употреба на 

возилото — — — — — — — — — 9.000 
5) за петтата година на употреба на во-

зилото — — — — — — — — — — 11 ООО 
6) за шестата година на употреба на во-

зилото - - - - - - - - - - 13 000 
7) за секоја понатамошна година на у-

потреба на возилото — — — — — — 15.000 
Член 2 

Височината на надоместокот на трошоците за 
осигурување на патничко моторно возило која им 
припаѓа на воените инвалиди од војните од членот 
50а став 1 на Законот врз основа на ставот 3 од 
тој член, изнесува онолку колку што е определено 
со тарифата на премиите на Југословенската заед-
ница на осигурувањето за осигурување на патничко 
моторно возило до 1000 ст3 . 

Износот на премијата за осигурување на пат-
ничко моторно возило до 1000 сш3 од одговорност 
за штети сторени на трети лица во смисла на чле-
нот 23 од Законот за задолжително осигурување 
имот и лица („Службен лист на СФРЈ'', бр. 15/65) 
не влегува ЕО трошоците за осигурување утврдени 
според ставот 1 на овој член. 

Разликата помеѓу височината на надоместокот 
за трошоците за осигурување предвидена во ста-
вот 1 од овој член и премијата за осигурување у-
тврдена со тарифата на премиите на Југословен-
ската заедница на осигурувањето за патнички мо-

торни возила со зафатнина поголемо од 1000 с т ' 
паѓа на товар на корисникот на моторното возило. 

Член 3 
Паушалниот надоместок од членот 1 и надоме-

стокот на трошоците за осигурување од членот 2 на 
овој правилник ги исплатува општинскиот орган 
на управата определен за исплатување на инва-
лидските принадлежности врз основа на Правилни-
кот за начинот на исплатувањето на инвалидските 
принадлежности и другите парични примања спо-
ред Законот за воените инвалиди од војните и за 
контролата на извршувањето на тие расходи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/63). 

Член 4 
Паушалниот надоместок се исплатува однапред 

полгодишно, и тоа во јануари и јули секоја година. 
Надоместокот на трошоците за осигурување се ис-
платува за секоја година при регистрацијата на 
патничкото моторно возило. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 58-344/1 
14 јуни 1965 година 

Белград Сојузен секретар 
за здравство и социјално 

политика, 
Драгутин Косовац, с. р. 

510. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Вата за предмети за облекување. 

Технички услови — — — — JUS F.EI.010 
Начин на приготвување мостри за 

испитување на сурово памучно 
влакно — — — — — — — JUS F.S9.050 

Означување на преѓата и конецот во 
текс-системот — — — — — JUS F.A0.101 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 ноември 1965 година. 

Бр. 10-3965/1 
16 јуни 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

511. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
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Пластични маси. Полиетиленска ма-
са од ниска густина за изработка 
на цевки — — — —- — — JUS G.C1300 

Чисти хемикалии. Бариумхлорид — JUS H.G2 060 
Чисти хемикалии. Фосфорна кисе-

лина (орто) — — — — — — JUS H.G2.064 
Чисти хемикалии. Етанол, апсолутен JUS H«G3 101 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 ноември 1965 година. 

Бр. 22-3989/1 
16 јуни 1965 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

5 1 2 . 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорат на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ, СТАНДАРДИ ЗА МЕРНИ 

ЛЕНТИ ЗА НАПЛАТЕНИ НА ВОЗИЛА СО 
ПНЕУМАТИЦИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Топчести мерни ленти за наплатки 

со коси раменици под 50, за во-
зила со пнеуматици — — — JUS К.Т1.841 

Мерни ленти за наплатки со цврсти 
коси раменици, за возила со 
пнеуматици — — — — — — JUS К.Т1.842 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 ноември 1965 година. 

Бр 14-3963/1 
16 јуни 1965 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

513. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 

4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 
1 Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 
Производи од гума Плочи за затинање JUS G.C2 061 

2 Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3 Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
I ноември 1965 година. 

4. Југословенскиот стандард Гумени плочи за 
затинање — JUS G.C2.061, донесен со Решението за 
југословенските стандарди за производи од гума 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/54), престанува 
да важи на 1 ноември 1965 година. 

Бр. 24-3966/1 
16 јуни 1965 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

514. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Битуменска лента со влошка од им-

прегниран картон — — — — JUS U.M3.226 
Импрегниран стаклен воал — — — JUS U.M3.227 
Битуменизиран и обострано посипан 

картон — — — — — — — JUS U.M3.232 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 ноември 1965 година. 

Бр. 10-3991/1 
16 јуни 1965 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

515. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4, 

членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НА-

ПЛАТКИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Олучести наплатки за моторцикли и 

нивни приколки — — — — JUS M.N1.056 
Рамни наплатки со коси раменици за 

товарни автомобили, автобуси, трактори и 
нивни приколки — — — — JUS M.N 1.072 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 ноември 1965 година. 

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 
Олучести наплатки за моторцикли и 

за нивните приколички — — JUS M.N1055 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на пнеуматиците и наплатките за мо-
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торни возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/58); 
Наплатки со коси рамена, за товарни 

автомобили, автобуси и нивни 
приколички — — — — — JUS M.N1.072 

донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на друмските возила („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/60). 

5. Југословенските стандарди од точката - 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 ноември 
1965 година. 

Бр. 14-3962/1 
16 јуни 1965 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

516. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 

4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр, 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Суров картон за покриви — — — JUS H.N3.200 
Битумен за коловозни постилки — JUS U.M3.010 
Методи на испитување битумен — JUS U.M8.010 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 ноември 1965 година. 

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 
Битумен за коловозни прекривки — JUS U.M3 010 
донесен со Решението за југословенскиот стандард 
за битумен за коловозна прекривка на патишта 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57); 
Сурова покривка хартија — — — JUS H.N3.200 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 15/61). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 ноември 
1965 година. 

Бр. 18-3992/1 
16 јуни 1965 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

517. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бе,н лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ТЕПИСИ 
1 Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Тепих тип велвет 5 ch, со сечени ко-

телци, дупло ткаен, 100% волнен JUS F.C2.211 
Тепих тип валвет 5 ch, со сечени ко-

телци — — — — — — — JUS F.C2.212 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 ноември 1965 година. 

Бр. 10-3964/1 
16 јуни 1965 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

518. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛО-

ВЕЧКА МУНИЦИЈА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Ловечка муниција. Оловна сачма за 

ловечка муниција — — — — JUS H.D4.102 
Ловечка муниција. Чепови и капаци за 

ловечка муниција за пушки сач-
марки — — — — — — — JUS H.D4.108 

Ловечка пушка сачмарка — — — JUS К.Р2 050 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 ноември 1965 година. 

Бр. 25-3990/1 
16 јуни 1965 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

519. 
Врз основа на членот 35 ст. 1 и 3 од Законот 

за југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРОПИСИТЕ 

ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КОЊИ ЗА КОЛЕЊЕ 
1. Во Прописите за квалитетот на коњи за ко-

лење РК-ЕЗ, што се составен дел на Решението за 
Прописите за квалитетот на коњи за колење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/64), се вршат 
следните измени и дополненија: 

1) во членот 18 зборовите: „стари до 8 година," 
се бришат; 

2) во членот 22 зборовите: „у Il, III и IV класу" 
се заменуваат со зборовите: „у I, Il, III и IV класу"; 

3) по членот 22 се додава нов член 22а, кој 
гласи: 

„У I класу спадају коњи добро утовљени, ши-
роких леђа, дубоких и пуних труди, облих сали и 
бутоЕа. Рандман најмање 50%."; 

4) членот 26 се менува и гласи: 
„Коњи за клање КОЈИ се извозе морају у по-

гледу квалитета одговарати овим прописима."; 
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5) членот 28 се менува и гласи: 
„Рандман коња за домаће тржиште и за извоз 

оцењује се пре клања (у живом стању).". 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 07-3909/1 

12 јуни 1965 година 
Белград Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

520. 
Врз основа на членот 3 точка 3 и членот 21 од 

Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот 
завод за статистика („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/57 и 12/60), а во врска со точката 4 од Решението 
за планот на статистичките истражувања за 1965 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/65) дирек-
торот на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОБНИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ОБЕМОТ НА 
СЕЧЕЊЕТО НА ДРВЈА ВО ШУМИТЕ ШТО СЕ ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 
1. Од 1 јули до 15 септември 1965 година ќе се 

извршат пробни испитувања на обемот на сечењето 
на дрвја во шумите на територијата на Југославија 
што се во сопственост на граѓани (во понатамошниот 
текст: пробни испитувања). 

2. Пробните испитувања ќе се извршат во по 
една општина во секоја република, што ќе ја опре-
дели републичкиот завод за статистика. 

3. Со пробните испитувања ќе се соберат пода-
тоци за исечените стебла и за нивната процена, врз 
основа на анкета на определен број домаќинства, 
во избраната општина. 

4. Подготвителните работи, организациј,ата и 
спроведувањето на пробните испитувања ќе ги ра-
ководи Сојузниот завод за статистика заедно со ре-
публичките заводи за статистика. 

5. Републичките, покраинските, околиските и 
општинските статистички органи ќе определат шум-
ски стручњаци од редовите на своите работници за 
инструктори и раководители на пробното испиту-
вање, како и потребен број попишувачи, анкетари 
и други лица за спроведување на пробните испи-
тувања. 

6. Службата на катастарот, шумските и други 
организации и општинските органи на управата се 
должни на лицата овластени за вршење на пробни 
испитувања да им ги стават на увид сите располо-
живи податоци што треба да послужат како основ 
за пробните испитувања. 

7. Домаќинствата од кои ќе се бараат податоци 
се должни да даваат точни и потполни одговори на 
сите прашања поставени во обрасците и да им овоз-
можат на овластените лица проверка на точноста 
на дадените податоци. 

8. Податоците собрани со пробните испитувања 
ќе служат исклучиво за статистички цели. 

9. Учесниците во пробните испитувања се дол-
жни да го чуваат како службена тајна сето она што 
ќе го дознаат при собирањето на податоците. 

10. Трошоците за спроведување на пробните ис-
питувања паѓаат на товар на средствата на Сојуз-
ниот завод за статистика за 1965 година. 

11. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 95-4126 
24 јуни 1965 година 

Белград Директор 
на Сојузниот завод за статистика, 

др Милош Мацура, с. р. 

521. 

Врз основа на членот 38 точка 3 и членот 123 од 
Основниот закон за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 24/65), Собранието на Југословен-ската 
заедница на социјалното осигурување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО РЕ-
ОСИГУРУВАЊЕ ВО ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИ-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Заради спроведување на задолжително реоси-
гурување ""во инвалидското и пензиското осигуру-
вање, кај Сојузниот завод за социјално осигуру-
вање се формира фонд на инвалидско-пензиското 
реосигурување (во понатамошниот текст: фонд на 
реосигурувањето). 

2. Задолжителното реосигурување се спроведува 
за ризиците од инвалидското и пензиското осигу-
рување: 

1) што настануваат во случај на поголеми грVп-
ни несреќи при работата или надвор од работата; 

2) што настануваат со признавање право на 
пензија на осигурениците и на членовите на семеј-
ствата на осигурениците што поголем дел од оси-
гурувањето поминале надвор од подрачјето на за-
едницата на товар на чиј фонд бараат признавање 
на правото на пензија. 

3. Како поголеми групни несреќи за кои се 
спроведува задолжително реосигурување се сметаат 
несреќите при работата или надвор од работата што 
имале за последица трајна неспособност за работа, 
или трајно намалување на способноста за работа, 
или смрт на најмалку три осигуреници. 

Како групни несреќи при работата се сметаат, 
согласно со одредбата на членот 2 од Законот за 
посебното регулирање на определените прашања од 
областа на работните односи на подрачјето на град 
Скопје („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/63). и не-
среќите што настапиле како последица на земјо-
тресот во Скопје. 

4. Како случаи опфатени со реосигурување во 
смисла на точката 2 под 2 на оваа одлука се сме-
таат случаите во кои повеќе од една половина на 
работен стаж признаен за пензија е поминато над-
вор од подрачјето на заедницата на товар на чиј 
фонд се признава правото на пензија. 

5. За реосигурување се плаќа премија на рео-
сигурувањето (во понатамошниот текст: премијата). 
Премијата се плаќа по стопата определена со Тари-
фата на премијата за задолжително реосигурување 
во инвалидското и пензиското осигурување за 1965 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/65). 

6. Од фондот на реосигурувањето му се при-
знаваат надоместоци на фондот на инвалидското и 
пензиското осигурување, и тоа: 

1) две третини од износот на инвалидските пен-
зии и инвалиднините признаени на осигуреници по-
ради загубување на способноста за работа од по-
вреди добиени во групна несреќа; 

2) две третини од износот на пензиите призна-
ени на семејствата на осигуреници што загинале во 
групна несреќа или умреле од последиците на по-
вреди добиени во групна несреќа; 

3) една половх^на од износот на пензиите при-
знаени на осигуреници и на членови на семејствата 
на осигуреници што поголем дел од осигурувањето 
поминале надвор од подрачјето на заедницата на 
товар на чиј фонд им е признаено правото на пен-
зија. 

Покрај надоместокот според одредбите под 1 до 
3 на ставот 1 од оваа точка, од фондот на реосигу-
рувањето се признава, во височина на две третини 
односно една половина, и надоместокот на име за-
штитен додаток на пензиите, разликата помеѓу пре-
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водената пензија и гарантираниот износ според 
членот 232 од Основниот закон за инвалидското о-
сигурување („Службен лисѓ на СФРЈ", бр. 10/65) и 
членот 214 од Основниот закон за пензиското оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64), до-
датокот за помош и нега на инвалиди на трудот, до-
датокот за помош и нега на слепи работници, како 
и придонесите на пензиските примања што се пла-
ќаат за здравствена заштита, за додаток на деца, за 
станбена изградба и за повластиците во патничкиот 
сообраќај. 

7. Од средствата остварени со премијата ќе се 
издвојува надоместок за работа што му припаѓа на 
Сојузниот завод за социјално осигурување за по-
кривање на неговите трошоци на работењето, ^ о 
стопата на премијата која се утврдува со финанси-
скиот план на фондот на инвалидско-пензиското ре-
осигурување. 

8. Барања за надоместоци од фондот на реоси-
гурувањето поднесуваат републичките заводи за со-
цијално осигуруваше по истекот на секое календар-
ско тримесечје. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-4 
лука престанува да важи Одлуката за спроведу-
вање на задолжителното реосигурување во инва-
лидското и пензиското осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бф. 51/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/64). 

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

Ск. бр. 12/65 
25 јуни 1965 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница 
на социјалното осигурување 

Претседател, 
Антун Па владин!̂ , с. р. 

522. 

Врз основа на членот 38 точка 4 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/65) и членот 130 став 5 од Основниот закон за 
пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 51/64), Собранието на Југословенската заедница 
на социјалното осигурување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРОДОЛЖЕНО ПЕНЗИСКО 
Н ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ПЛА-

ЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ПРОДОЛЖЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Продолжено осигурување за здобивање и о-
предел ување на правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување може, под условите и на начинот 
определен со оваа одлука, да си обезбеди осигуре-
ник југословенски државјанин кој по 1 јануари 
1965 година бил во работен однос или вршел друга 
дејност врз основа на која бил осигурен, а на кој му 
престанало задолжителното осигуруваше, ако упла-
ти придонес за продолжено осигурување. 

2. Продолжено осигурување може да се обезбе-
ди ако не изминале повеќе од 6 месеци од преста-
нокот на задолжителното осигурување до настапу-
вањето на околностите од членот 130 став 1 точка 
1 или 2 на Основниот закон за пензиското осигуру-
вање (во понатамошниот текст: Законот) врз основа 
на кои се обезбедува продолжено осигурување. Оси-
гуреникот кој на денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука престојува во странство може да си 
обезбеди продолжено осигурување ако не изминале 
повеќе од една година од денот на престанокот на 

задолжителното осигурување во Југославија до на-
стапувањето на околностите од членот 130 став 1 
точка 3 или 4 на Законот, врз основа на кои се 
обезбедува продолжено осигурување. 

Ако престанат околностите од членот 130 став 1 
точ. 1 до 4 на Законот по основот на кои било обез-
бедено продолжено осигурување, осигуреникот може 
повторно да си обезбеди продолжено осигурување 
ако во роковите од ставот 1 на оваа точка повторно 
настапат тие околности, сметајќи ги овие рокови 
од денот на престанокот на продолженото осигуру-
вање. / / 

3. Осигуреникот на кој задолжителното осигу-
рување му престанало пред 1 јануари 1965 година, 
а на тој ден постоеле околностите наведени во чле-
нот 130 став 1 точ. 1 до 4 на Законот, продолжено 
осигурување може да си обезбеди само за времето 
од 1 јануари 1965 година додека траат тие окол-
ности. 

4. За времето поминато на стручно усовршување 
или специјализација по прекинот на работниот од-
нос (член 130 став 1 точка 1 на Законот), осигуре-
никот може да си обезбеди продолжено осигурување 
ако работниот однос престанал поради одење на 
усовршување или специјализација, без оглед на тоа 
дали усовршувањето или специјализацијата се вр-
ши во Југославија или во странство, во училишта, 
на курсеви или во работни организации и без оглед 
на тоа колку тоа трае. 

5. За време на траењето на привремена безра-
ботност може да се обезбеди продолжено осигуру-
вање (член 130 став 1 точка 2 на Законот) ако лицето 
привремено безработно било задолжително осигу-
рено па по престанокот на задолжителното осигуру-
вање му се пријавило во пропишаниот рок на заво-
дот за запослување работници, без оглед на тоа 
дали прима паричен надоместок за време на при-
времен,ата безработност. 

6. Продолжено осигурување може да си обез-
беди и југословенски државјанин запослен во стран-
ство (член 130 став 1 точка 3 на Законот) кај меѓу-
народни или други организации, иако со статутот 
или со друг општ акт на организацијата му е обез-
бедено пензиско и инвалидско осигурување' во 
странство. 

Продолжено осигурување може да си обезбеди 
и југословенски државјанин запослен кај странски 
работодавец по основот на упат од надлежниот ју-
гословенски орган, иако е за тоа време задолжи-
телно осигурен кај странски носител на социјално 
осигурување, освен ако е со државата во која е за-
послен склучен меѓународен договор за социјално 
осигурување по кој тоа време му се смета во пен-
зиски стаж. 1 

7. Во стаж на осигурување се сметаат периодите 
на продолжено осигурување за кои е уплатен со-
одветен придонес за пензиско и инвалидско осигу-
рување во рок од 6 месеци од денот на стасаноста. 

8. Придонесот за продолжено осигурување се 
пресметува и се плаќа од просечниот месечен износ 
на личниот доход што го остварил осигуреникот спо-
ред завршната сметка за изминатата година на ра-
ботното место на кое бил запослен пред престанокот 
на задолжителноточосигурување, со тоа што за по-
доцнежните години како основ за плаќана на при-
донесот се зема износот на тој просечен (личен доход 
валоризиран со примена на валоризационите кое-
фициенти определени за пресметување на личните 
доходи што влегуваат во пензиски основ (член 32 
од Законот). 

9. Осигуреникот што плаќа придонес за продол-
жено осигурување а се наоѓа во странство, го плаќа 
придонесот во странска валута, ако со посебни про-
писи не е определено поинаку. 

10. Придонесот за продолжено осигурување се 
уплатува во фондот на задолжителното инвалидско 
и пензиско осигурување. 
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Придонесот за продолжено осигурување му ее 
плаќа на оној комунален завод кај кој осигуреникот 
бил осигурен пред престанокот на задолжителното 
осигурување. 

" 11. За пристапување кон продолжено осигурува-
ње осигуреникот му дава на надлежниот комунален 
завод за социјално осигурување изјава чија содр-
жина ја определува Сојузниот завод за социјално 
осигурување. Врз основа на изјавата на осигуре-
никот комуналниот завод за социјално осигурување 
му издава на осигуреникот решение за обезбедување 
на продолжено осигурување. 

12. Времето на продолженото осигурување го за-
пишува во работната книшка на осигуреникот од-
носно во матичната евиденција надлежниот завод 
за социјално осигурување согласно со одредбите од 
членот 175 став 4 и членот 183 став 2 на Законот. 

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

СЕ. бр. 15 /65 
35 јуни 1965 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница на 
социјалното осигурување 

Претседател, 
Антун Павлиниќ, с. р. 

523. 

Врз основа на членот 136 став 4 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/65) и точката 15 ст. 1 и 2 од Одлуката за личниот 
доход кој служи за утврдување на пензискиот основ 
и плаќање на придонесите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/65), Собранието на Југословенската за-
едница на социјалното осигурување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ И ЗА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИ НА ЛИЦАТА 

ЗАПОСЛЕНИ ВО СТРАНСТВО 

1. Југословенските државјани што во странство 
стапиле во работен однос кај меѓународни или други 
организации по основот на меѓународни договори 
или кај странски работодавци по упат од надлеж- " 
ните органи, ако за тоа време се осигурени кај југо-
словенски носител на осигурување, ги плаќаат ос-
новните придонеси за социјално осигурување и 
придонесот за додаток на деца (во понатамошниот 
текст: основниот придонес) од основиците и по сто-
пите што се утврдени со оваа одлука. 

2. Како основица за пресметување и плаќање 
на придонесите за социјално осигурување на лицата 
што врз основа на меѓународни договори стапиле 
во работен однос кај меѓународни или други орга-
низации се зема просечниот месечен износ на лич-
ниот^доход во нето-износ (личниот доход по одбива-
ње на придонесот од личниот доход) што би го имале 
тие лица на соодветно работно место во Југославија 
односно на работното место на кое биле запослени 
пред одењето на работа во странство, пресметан за 
секоја календарска година според движењето на 
просечниот личен доход во изминатата година во 
работната или друга организација или државниот 
орган кај кој биле во работен однос. 

Како основица за пресметување и плаќање на 
придонесите за социјално осигурување на лицата 
што по упат од надлежниот орган стапиле во рабо-
тен, однос кај странски работодавци се зема паушал-
ната основица во нето-износ и тоа: 

1) од 68.000 динари месечно за лица со висока 
стручна спрема, како и за лица запослени на стран-

ски бродови во својство на капетан на долга пло-
видба или машинист од I клада; 

2) од 53.000 динари месечно за висококвалифи-
кувани работници и лица со виша стручна спрема, 
како и за лица запослени на странски бродови во 
својство на капетан на крајбрежна пловидба, по-
ручник на трговска морнарица, машинист од II или 
III класа или радио-телеграфист; 

3) од 45.000 динари месечно за квалификувани 
работници и лица со средна стручна спрема, како 
и за лица запослени џа странски бродови во свој-
ство на водач на палуба, водач на машина, корми-
лар, огнар, подмачкувач, I готвач, I келнер, дрво-
делец, механичар, електричар, моторист, бродоводач 
или радиофонист; - ј 

4) од 35.000 динари месечно за приучени работ-
ници и лица со нижа стручна спрема, како и за 
лица запослени на странски бродови во својство 
на морнар, II готвач, II келнер, јагленар, приправ-
ник на палуба (кадет), асистент на машина или 
асистент по радиофонија; 

5) од 25.000 динари месечно за неквалификувани 
работници' и лица без стручна спрема, како и за 
лица запослени на странски бродови во својство 
на младич на палуба, младич на соби, младич на 
кујни или чистач. 

Стручната спрема и квалификацијата се оцену-
ваат според прописите што важат во Југославија, 

3. Лицата од точката 1 на оваа одлука ги пла-
ќаат основните придонеси: 

1) за здравствено осигурување — по стопа од 
15о/о; 

2) за инвалидско и пензиско осигурување — по 
стопа од 18%; 

3) за додаток на деца — по стопа од 5%. 
Лицата што се осигурени за здравствено, инва-

лидско и пензиско осигурување и за дотаток на 
деца, си плаќаа^ основните придонеси по збирна 
стопа од 38%. 

Лицата од точката 1 на оваа одлука плаќаат и 
посебен придонес за користење здравствена заштита 
во странство, според одлуката за височината на 
посебниот придонес за користење здравствена заш-
тита во странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/62). Овој придонес се пресметува на разликата 
помеѓу личниот доход остварен во странство, пре-
сметан според единствениот пресметковен курс и 
личниот доход односно паушалната основица пред-
видена со оваа одлука. 

4) Лицата од точката 1 на оваа одлука на кои 
здравственото осигурување им го обезбедува стран-
ски носител на осигурување па поради тоа не се 
осигурени според Основниот закон за здравственото 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 
и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), пла-
ќаат основен придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување и придонес за додаток на деца по збир-
на стопа од 23% од основицата определена во точ-
ката 2 на оваа одлука. Овие лица плаќаат и посебен 
придонес за здравствено осигурување на члено-
вите на. семејството што престојуваат во Југосла-
вија, ако со здравственото осигурување на тие лица 
во, странство не е обезбедена и здравствена заштита 
за членовите на нивните семејства. 1 

5. Основиците од точката 2 став 2 на оваа одлу-
ка и придонесите од точката 3 на оваа одлука за на-
редните години ќе се усогласуваат со движењето на 
личните доходи во Југославија. 

6. Лицата од точката 1 на оваа одлука ги пла-^ 
ќаат придонесите од точ. 3 и 4 на оваа одлука во 
валутата во која го примаат личниот доход. Посеб-
ниот придонес за здравствено осигурување на чле-
новите на семејството што престојуваат во Југосла-
вија, го плаќаат осигурените лица во валутата во 
која го примаат личниот доход или во динари. 

7. За работниците што правото на пензија го 
остваруваат по основот на конвенции за социјално 
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осигурување, а чие последно запослување било во 
странство, ќе се зема како пензиски основ за опре-
делување на тоа право основицата од точката 2 
став 2 на оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лиет на 
СФРЈ". 

Ск. бр. 14/65 
25 јуни 1965 година 

Белград 
Собравме на Југословенската заедница 

на социјалното осигурување 
Претседател, 

Антун Лав диниќ, с. р. 

524. 
Врз основа на членот 124 од Основниот закон за 

организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65), 
Собранието на Југословенската заедница на соци-
јалното осигурување донесува 

ТАРИФА НА ПРЕМИЈАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА РИ-
ЗИЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1965 ГОДИНА 
1. Премијата за реосигурување на ризиците на 

инвалидското и пензиското осигурување предвидени 
во членот 122 став 1 точ. 2 и 3 на Основниот закон 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување, ќе се пресметува и ќе се уплатува за 
II полгодиште на 1965 година по стопата определена 
со оваа тарифа. 

2. Премијата за реосигурување на, ризиците од 
точката 1 на оваа тарифа изнесува 1,95%о (промили). 

3. Премијата за реосигурување на ризиците се 
пресметува од основицата што ја сочинува уплате-
ниот придонес за инвалидско и пензиско осигуру-
вање, односно од основницата утврдена според фор-
мулата Ѕ X 11 при што е Ѕ = износ на уплатениот 

ѕ 
основен придонес за инвалидско и пензиско осигу-
рување, ѕ = стопа по која е уплатен основниот при-
донес за инвалидско и пензиско осигурување, а 11 = 
број што ја означува просечната стопа на основниот 
придонес за инвалидско и пензиско осигурување 
според која е утврдена стопата на премиите. 

4. Премијата за осигурување на ризиците по сто-
пата определена во оваа тарифа ќе се пресметува 
и ќе се уплатува од придонесите уплатени од 1 јули 
1965 година, од кој ден престанува да важи Тари-
фата на премиите за задолжително реосигурување 
во инвалидското и пензиското осигурување за 1965 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65). 

5. Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Ск. бр. 13/65 
25 јуни 1965 година 

Белград 
Собрание на Југословенската заедница 

на социјалното осигурување 
Претседател, 

Антун Павлиниќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
безбедноста на сообраќајот на јавните патишта, кој 
е објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, се 
поткраднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА 

СООБРАЌАЈОТ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
Во членот 12 став 3 во последниот ред по зборот: 

„ќе" испуштен е зборот: „се". 

Во членот 19 став 2 во вториот ред пред зборот!' 
„која" испуштен е зборот: „на". 

Во членот 25 во вториот ред по зборот: „која" 
испуштен е зборот: „не". 

Во членот 31 став 3 петтиот ред треба да гласи: 
„на патот на кој со поставениот сообраќаен знак е". 

Во членот 34 став 4 во вториот ред по зборот: 
„крајната" испуштен е зборот: „десна", а во ставот 
5 во седмиот ред наместо зборот: „премести" треба 
да стои: „помести". 

Во членот 37 став 1 точка 5 во вториот ред по 
зборот: „пат" испуштен е зборот: „пред". 

Во членот 52 треба да се брише ставот 2. 
Во членот 117 став 2 во првиот ред наместо збо-

рот: „до" треба да стои: „од". 
Во членот 150 став 1 втората реченица треба да 

се издвои во посебен став 2. 
Во членот 162 точка 7 во третиот ред наместо 

бројот: „11" треба да стои бројот: „111". 
Во членот 164 точка 15 во последниот ред наме-

сто бројот: „53" треба да стои бројот: „153". 
Во членот 165 точка 23 во последниот ред на-

место бројот: „3" треба да стои бројот: ,Д". 
Од Законодавно-правната комисија на Сојузната 

скупштина, Белград, 15 јуни 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за со-
држината и начинот на водење на бродските ис-
прави и книги на поморските бродови и на плови-
лата за внатрешна пловидба, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 22/65, се поткраднала долу на-
ведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ НА БРОДСКИТЕ ИСПРАВИ И 
КНИГИ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И НА ПЛО-

ВИЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА 

Во членот 66 став 1 точка 5 последен ред наме-
сто зборовите: „на бродот" треба да стои: „на пло-
вилото". 

Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, 
Белград, 21 јуни 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Основниот закон за 
заштитата при работата, кој е објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/65, се поткраднале долу на-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ 

РАБОТАТА 

Во членот 43 во единаесеттиот ред наместо збо-
рот: „експлозиви" треба да стои зборот: „експлозии". 

Во членот 99 во третиот ред треба да се испу-
штат зборовите: „надлежен за работите". 

Во членот 124 став 2 во третиот и четвртиот ред 
по зборот: „инспекцијата" треба да се додадат збо-
ровите: „на трудот". 

Во членот 126 точка 2 наместо бројот: „110" тре-
ба да стои бројот: „109". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната 
скупштина, Белград, 10 јуни 1965 година. 
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- - - 1165 
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1166 

1166 

1166 

1166 

1166 

1167 

1167 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

491. Указ за прогласување на Законот за до-
полненија на Законот за стопанско-план-
ските мерки во 1965 година 
Закон за дополненија на Законот за сто-
панско-планските мерки во 1965 година 

492.1 Указ за прогласување на Законот за до-
полнение на Законот за банките и кредит-
ните работи — — — — — — — — 
Закон за дополнение на Законот за бан-
ките и кредитните работи — — — — 

493. Указ за прогласување на Законот за из-
мени на Основниот закон за данокот на 
промет — — - — — — — — — 
Закон за измени на Основниот закон за 
данокот на промет — — — — — — 

494. Указ за прогласување на Законот за по-
себно регулирање на определени праша-
ња од областа на финансирањето на стан-
бената изградба на подрачјата пострада-
ни од поплавите во 1965 година — — 
Закон за посебно регулирање на опреде-
лени прашања од областа на финансира-
њето на станбената изградба на подрач-
јата пострадани од поплавите во 1965 
година — — — — — — — — — 

495. Указ за прогласување на Законот за по-
себно регулирање на определени праша-
ња од областа на станбените односи на 
подрачјата поплавени во 1965 година — 
Закон за посебно регулирање на опреде-
лени прашања од областа на станбените 
односи на подрачјата поплавени во 1965 
година — — — — — — — — — 

496. Указ за прогласување на Законот за до-
полнение на Законот за придонесите за 
обнова и изградба на Скопје 
Закон за дополнение на Законот за при-
донесите за обнова и изградба на Скопје 

497. Указ за прогласување на Законот за до-
полнение на Законот за ослободување од 
плаќања на придонесот од доходот оства-
рен со вршење определени дејности — — 
Закон за дополнение на Законот за осло-
бодување од плаќање на придонесот од 
доходот остварен со вршење определени 
дејности — — — — — — — — 

498. Указ за прогласување на Законот за сто-
пата по која се плаќа интересот на де-
ловниот фонд за дејноста на поштенски-
от, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај - - - - - - - - - 1168 
Закон за стопата по која се плаќа инте-
ресот на деловниот фонд за дејноста на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај — — — — — — — 

499. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за от-
странување на штетите предизвикани од 
поплавата во мај 1965 година — — — 

500. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за пре-
земање мерки за одбрана од поплавите во 
мај и јуни 1965 година — 

501. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за За-
едницата на Југословенските железници 

502. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата на Ју-
гословенската инвестициона банка за да-
вање бескамѕтен кредит на Заедницата на 
Југословенските железници — — — — 

503. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за да-

- - 1168 

1168 

1168 

1168 

1168 

1169 

1173 

- - - 1169 

1169 

Страна 
вање регрес на Рудникот и железарни-
цата во Вареш — — — — — — — 1170 

504. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за доделување средства од стопан-
ските резерви на федерацијата — — — 1170 

505. Одлука за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор и за назначува-
ње директор на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на стопанскиот развој на 
стопански недоволно развиените републи-
ки и краишта — — — — — — — 1170 

506. Одлука за давање потрошувачки креди-
ти на лица што претрпеле штета од по-
плавите во социјалистичките републики 
Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска 1171 

507. Одлука за давање регрес на Рудникот и 
железарницата во Вареш за 1964 и 1965 
година — — — — — — — — — 1172 

508. Одлука за утврдување посебен туристи-
чки курс во платниот промет со стран-
ство - - - - - - - - - - 1172 

509. Правилник за определување на височи-
ната и начинот на исплатувањето на на-
доместоците на воените инвалиди од вој-
ните на име трошоци за поправка и тро-
шоци за осигурување на патнички мо-
торни возила — — — — — — — 1173 

510. Решение за југословенските стандарди од 
областа на текстилната индустрија — — 

511. Решение за југословенските стандарди 
од областа на хемиската индустрија — 

512. Решение за југословенските стандарди за 
мерни ленти за наплатки на возила со 
пнеуматици — — — — — — — — 

1167 513. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на индустријата на гума — — 

514. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — 

515. Решение за југословенските стандарди за 
наплатки на моторни возила 

516. Решение за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото 

517. Решение за југословенските стандарди за 
теписи — — — — — — — — — 1175 

518. Решение за југословенските стандарди за 
ловечка муниција — — — — — — 1175 

519. Решение за измени и дополненија на 
Прописите за квалитетот на коњи за ко-
лење — — — — — — — — — 

520. Решение за пробните испитувања на обе-
мот на сечењето на дрвја во шумите што 
се во сопственост на граѓани 

521. Одлука за спроведување на задолжител-
но реосигурување во инвалидското и пен-
зиското осигурување — 

522. Одлука за обезбедување продолжено пен-
зиско и инвалидско осигурување и за 
плаќање придонес за продолжено осигу-
рување — — — — — — — — — 

523. Одлука за придонесите за социјално оси-
гурување и за пензиските основи на ли-
цата запослени во странство — — — 

524. Тарифа на премијата за задолжително 
реосигурување на ризиците на инвалид-
ското и пензиското осигурување за 1965 
година — — — — — — — — — 

Исправка на Основниот закон за безбедноста 
на сообраќајот на јавните патишта 

Исправка на Правилникот за содржината и 
начинот на водење на бродските исправи 
и книги на поморските бродови и на пло-
вилата за внатрешна пловидба — — — 

Исправка на Основниот закон за заштитата 
при работата — — — 
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