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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА ПО-
МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА 

БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за гаранција помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова 
и развој, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 12 ок-
томври 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 октомври 1967 година, 

П. Р. бр, 600 
13 октомври 1967 година 

Белград ) 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата за гаранција помеѓу Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој, потпишана во Ва-
шингтон на 18 јули 1967 година во оригинал на англиски јазик. 

Член 2 ( 

Текстот на Спогодбата за гаранција помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој на англиски јазик и во 
превод гласи: 

GUARANTEE AGREEMENT 

Agreement, dated July 18, 1967, between Socialist 
Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter called the 
Guarantor) and International Bank for Reconstruction 
and Development (hereinafter called the Bank). 

Whereas by an agreement of even date herewith 
between the Bank and Yugoslav Investment Bank 
(hereinafter called the Borrower), which agireement 
and the schedules therein referred to are hereinafter 
called the Loan Agreement, the Bank has agreed to 
make to the Borrower a loan in various currencies 
equivalent to ten million five hundred thousand 
dollars (Ф 10,500,000), on the terms and conditions set 
forth in the Loan Agreement, but only on condition 

„СПОГОДБА ЗА ГАРАНЦИЈА 

Спогодба од 18 јули 1967 година, помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија (во 
понатамошниот текст: Гарантот) и Меѓународната 
банка за обнова и развој (во понатамошниот текст: 
Банката). 

Бидејќи со една спогодба, датирана со ист да-
тум со кој и оваа помеѓу Банката и Југословенска-
та инвестициона банка (во понатамошниот текст: 
Корисникот на заемот), која спогодба и прилозите 
на кои таа овде се повикува понатаму е наречува^ 
на „Спогодба за заем", Банката се согласи на Ко-
рисникот на заемот да му даде заем во износ од 
десет милиони и петстотини' илјади долари (I 
10,500.000) во разни валути под условите и одреда 
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that the Guarantor agree to guarantee the obligations 
of the Borrower in respect of such loan as Hereinafter 
provided; and 

Whereas the Guarantor, in consideration of the 
Bank's entering into the Loan Agreement with the 
Borrower, has agreed so to guarantee such obligations 
of the Borrower; 

Now Therefore, the parties hereto hereby agree as 
follows' 

Article I 
Section 1.61. The parties to this Guarantee Agree-

ment accept all the provisions of Loan Regulations 
No. 4 of the Bank, dated February 15, 1961, as 
amended February 9. 1967, subject, however, to the 
modification thereof set forth in Section 1.01 of the 
Loan Agreement (said Loan Regulations No. 4 as, so 
modified being hereinafter called the Loan Regula-
tions), with the same force and affect if they were 
fully set forth herein. 

Section 1.02. Wherever used in this Guarantee 
Agreement, unless the context shall otherwise require, 
the terms defined in the Loan Agreement shall have 
the respective meanings therein set forth. 

Article II 
Section 2.01. Without limitation or restriction upon 

any of the other covenants on its part in this Agre-
ement contained, the Guarantor hereby unconditionally 
guarantees, as primary obligor and not as surety 
merely, the due and punctual payment of the prin-
cipal of, and the interest and other charges on, the 
Loan, the principal of and interest on the Bonds, and 
the premium, if any, on the prepayment of the Loan 
or the redemption of the Bonds, all as set forth in the 
Loan Agreement and in the Bonds. 

Article III 
Section 3.01. It is the mutual intention of the 

Guarantor and the Bank that no other external debt 
shall enjoy any priority over the Loan by way of a 
lien on governmental assets. To that end, the Guaran-
tor undertakes that, except as the Bank shall otherwise 
agree, if any lien shall be created on any assets of 
the Guarantor as security for any external debt, such 
lien will ipso facto equally and ratably secure the 
payment of the principal of, and interest and other 
charges on, the Loan and the Bonds, and that in the 
creation of any such lien express provision will be 
made to that effect; provided, however, that the 
foregoing provisions of this Section shall not apply 
to: (i) any lien created on property, at the time of 
purchase thereof, solely as security for the payment 
of the purchase price of such property: or (ii) any 
lien arising in the ordinary course of banking t ran-
sactions and securing a debt maturing not more than 
one year after its date. 

The term saissets of the Guarantors as used in 
this Section includes assets of the Guarantor or of anv 
its political subdivisions or of any agency of the 
Guarantor or of any such political subdivision, 
including assets of the National Bank of Yugoslavia 
or any other institution performing the functions of 
a central bank. 

Section 3.02. (a) The Guarantor and the Bank 
shall cooperate fully to assure that the purposes of 
the Loan will be accomplished. To that end, each of 
them shall furnish to the other all such information 
as it shall reasonbly request with regard to the general 
status of the Loan. On the part of the Guarantor, 

вите изложени во Спогодбата за заем, но само под 
услов да се согласи Гарантот да ги гарантира об-
врските на Корисникот на заемот во однос на та-
ков заем како што овде е предвидено понатаму; и 

Бидејќи Гарантот, со оглед на влегувањето на 
Банката во Спогодбата на заем со Корисникот на 
заемот, се согласи да ги гарантира таквите обврски 
на Корисникот на заемот, 

Сега, поради тоа, страните се согласија во ова 
хако што следи: 

Член I 
Оддел 1.01. Страните во оваа Спогодба за ,га-

ранција ги прифаќаат сите одредби од Правилата 
на Банката за заеми бр. 4 од 15 февруари 1961 годи-
на, како што се изменети на 9 февруари 1967 го-
дина, со резерва, меѓуто-а, на нивните измени7 из-
ложени во одделот 101 на Спогодбата за заем 
(споменатите Правила за заеми бр. 4, иако така из-
менети, овде понатаму ќе бидат наречувани „Пра-
вила за заеми") со истата сила и оперативно^ 
како да се изложени во ова во потполност. 

Оддел 1.02. Кога и да се користат во оваа Спо-
годба за гаранција, ако контекстот нема да бара 
поинаку, изразите дефинирани во Спогодбата за 
заем ќе ги имаат соодветните значења како што се 
изложени во неа. 

Член П „ 
Оддел 2.01. Без ограничување врз основа на 

која и да било друга обврска од негова страна со-
држана во оваа спогодба, Гарантот со ова безу-
словно го гарантира, како прв обврзник, а не само 
како обезбедување, точното и навремено плаќање 
на главницата, интересот и другите трошоци по 
заемот, главницата и интересот на обврзниците и 
премија, ако ја има, на плаќање заемот однапред 
или на откуп на обврзниците точно како што е из-
ложено во Спогодбата за заем и обврзниците. 

Член III 
Оддел 3.01. Заемна интенција на Гарантот и 

Банката е дека никаков друг странски долг нема 
да ужива никаква предност пред заемот по пат на 
залог врз Владиниот имот. За таа цел, Гарантот се 
обврзува дека, освен ако Банката не се согласи 
поинаку, доколку каков и да било залог ќе биде 
ставен на4 кој и да било имот на Гарантот како 
обезбедување за каков и да било странски долг, со 
таквиот залог ipso facto подеднакво и сразмерно ќе 
се обезбедува плаќање на главницата, интересот и 
другите трошоци по заемот и н-а обврзниците и дека 
при ставање каков и да било таков залог ќе бидат 
усвоени изречни одредби за таа цел; под услов, ме-
ѓутоа, претходните одредби од овој оддел да нема 
да се применуваат врз: (i) каков и да било залог 
ставен на имот и време на неговото купување, само 
како обезбедување за плаќање на куповната цена 
на таквиот имот; или (ii) кој и да било залог, кој 
произлегува од редовните банкарски трансакции и 
кој го обезбедува долгот што стасува не подоцна 
од една година од неговиот датум. 

Изразот „имотот на Гарантот" како што е упо-
требен во овој оддел го опфаќа имотот на Гарантот 
или на која и да било негова политичка единица 
или на која и да било агенција на Гарантот или 
на која и да било таква политичка единица, вклу-
чувајќи го имотот на Народната банка на Југосл-а-
вија или на која и да било друга институција што 
врши функции на централна банка. 

Оддел 3.02. (а) Гарантот и Банката наполно ќе 
соработуваат за да обезбедат постигање на целите 
на заембт. За таа цел, секој од нив ќе му достави 
на друг секое такво известување што разумно ќе 
бара во поглед општата состојба на заемот. Во од-
нос на Гарантот таквото известување ќе вклучи 
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such Information shall include information with 
respect to financial and economic conditions in the 
territories of the Guarantor and the international 
balance of payments position of the Gu^antor . 

(b) The Guarantor and the Bank shall from time 
to time exchange vieWs through their representatives 
with regard to matters relating to the purposes of the 
Loan and the maintenance of the service thereof. The 
Guarantor shall promptly inform the Bank of any 
condition which interferes with, or threatens to inter-
fere with, the accomplishment of the purposes of the 
Loan or the maintenance of the service thereof. 

(c) The Guarantor shall afford all reasonable oppor-
tunity for accredited representatives of the Bank to 
visit any part of the territories of the Guarantor for 
purposes related to the Loan. 

Section 3.03. The principal of, and interest and 
other charges on, the Loan and the Bonds shall be 
paid without deduction for. and free from, any taxes, 
and free frofi) all restrictions, imposed under the laws 
of the Guarantor or laws in effect in its territories; 
provided, howevep^that the provisions of this Section 
shall not apply to taxes upon payments under any 
Bond to a holder thereof other than the Bank when 
such Bond is beneficially owned by an individual or 
corporate resident of ^he Guarantor. 

Section 3.04. This Guarantee Agreement, the Loan 
Agreement and the Bonds shall be free from any taxes 
that shall be imposed under the laws of the Guaran-
tor or laws in effect in its territories on or in connec-
tion with the execution, issue, delivery or registration 
thereof x 

Section 3.05. The Guarantor covenants that it will 
not take or permit any of its agencies to take any 
action which would prevent or interfere with the 
performance by the Borrower and the Beneficiary 
Enterprises of any of the respective covenants, agre-
ements and obligations of the Borrower and the Bene-
ficiary Enterprises in the Loan Agreement and the 
Subsidiary Loan Agreements contained, and will take 
or cause to be taken all reasonable action which shall 
be necessary in order to enable the Borrower and the 
Beneficiary Enterprises to perform such covenants, 
agreements and obligations. 

Article IV 
Section 4.01. The Guarantor shall endorse, in 

accordance with the provisions of the Loan Regula-
tions, its guarantee on the Bonds to be executed and 
delivered by the Borrower. The Federal Secretary of 
Finance of the Guarantor aad such person or persons 
as he shall appoint in writing are designated as the 
authorized representatives of the Guarantor for the 
purposes of Section 6.12(b) of the Loan Regulations. 

Article V 
Section 5.01. The following addresses are specified 

for the purposes of Section 8.01 of the Loan Regu-
lations: 

For the Guarantor: 
Embassy of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia 
Economic Department 
2410 California Street, N.W. 
Washington, D. С. 20008 
United States of America ч 

Cable address: 
AMBAYUGOSLAV 
Washington, D. Qt 

известување што се однесува на финансиските и 
економските услуги на териториите на Гарантот и 
на состојбата на меѓународниот платен биланс на 
Гарантот. А 

(б) Гарантот и Банката одвреме-наереме ќе 
разменуваат гледишта преку свои претставници во 
поглед работите што се однесуваат на целите на 
заемот или на одржување на неговата служба. 
Гарантот без одлагање ќе ја извести Банката за 
секоја ситуација што има влијание или се заканува 
да има влијание, на постигнувањето на целите на 
заемот или на одржувањето на неговата служба. 

(в) Гарантот ќе им подаде секоја разумна мож-
ност на овластените претставници на Банката да 
го посетат кој и да е дел од териториите на Гаран-
тот за целите што се однесуваат на заемот. 

Оддел 3.03. Главницата, интересот и други тро-
шоци на заемот и обврзниците ќе бидат платени 
без одбивање и ослободени од какви и да било 
даноци и ослободени од сите рестрикции, наметна-
ти со законите на Гарантот или со законите во 
сил-а на неговите територии; под услов, меѓутоа, 
одредбите од овој оддел да ^ема да бидат приме-
нети врз даноците на плаќање по која и да било 
обврзница на нејзиниот држател кој не е Банката 
кога таква обврзница е сопственост на корисник 
кој е физичко или правно лице на Гарантот. 

Оддел 3.04. Оваа Спогодба за гаранција, Спо-
годбата за заем и обврзниците ќе бидат ослободени 
од кои и да бкпо даноци што ќе бидат наметнати 
со законите на Гарантот или со законите во сила 
на неговите територии или во врска со нивното 
изоставање, издавање, предавање или регистри-
рање. 

Оддел 3.05. Гарантот се обврзува дека нема да 
презема или да ќ дозволи на која и да било своја 
агенција да презема каква и да било акција која 
би го спречила или би влијаела врз извршувањето 
од страна на должникот и претпријатијата корис-
ници на кои и да било соодветни прецизирања, 
спогодби и обврски на должникот и претпријати-
јата корисници по спогодбата за заем и супсиди-
јарните спогодби за заем, и ќе презема или ќе се 
погрижи да се преземат сите разумни мерки што 
ќе бидат потребни з.а да им се овозможи на долж-
никот и претпријатијата корисници да ги исполнат 
своите такви прецизирања, спогодби и обврски. 

Член IV 
Оддел 4.01. Гарантот ќе ја индосира, во соглас-

ност со одредбите на Правилата за заеми, својата 
гаранција со обврзниците кои треба да бидат и з о -
ставени и предадени од Корисникот на заемот. Со-
јузниот секретар за финансии на^Гарантот и такво 
лице или лица, што тој ќе ги определи писмено, 
определени се како овластени претставници на Га-
рантот за спроведување одредбите на одделот 6.12 
под б) од Правилата за заеми. 

Член V 
Оддел 5.01. Следните адреси се определени за 

спроведување-одредбите на одделот 8.01 од Прави-
лата за заеми: 

За Гарантот' 
Амбасада на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 
Економско одделение 
2410 California Street, N. W. 
Washington D. С. 20008 
Соединети Американски Држави 

Телеграфска адреса 
AMBAYUGOSLAV 
Washington, D. С, Ј 
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Far the Бапк: 
International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D, С. 20433 
United States of America 

За Банката: 
Меѓународна банка за обнова и развој 
1818 Н. Street, N. W. 
Washington D. С. 20433 
Соединети Американски Држави 

Cable address: 
INTBAFRAD 
Washington, D. С. 

Section 5.02. The Federal Secretary of Finance of 
the Guarantor in office at the time in question is de-
signated for the purposes of Section 8.03 of the Loan 
Regulations. 

Section 5.03. In this Agreement any reference to 
the Federal Secretary of Finance of the Guarantor 
shall include a reference to any official for the time 
being acting for or on behalf of or performing the 
duties of the Federal Secretary of Finance of the 
Guarantor. 

In witness whereof, the parties hereto, acting 
through their representatives thereunto duly authori-
zed, have caused this Guarantee Agreement to be 
signed in their respective names and to be delivered 
in the District of Columbia, United States of America, 
as of the day and year first above written. 

Socialist Federal Republic of Yugoslavia 
By Dr Mirko Bruner (s.) 
Authorized Representative 

International Bank for 
Reconstruction and Development 

By Simon Alewereld (s.) 
Vice President 

Телеграфска адреса 
INTBAFRAD 
Washington, D. С. 

Оддел 5.02. Сојузниот секретар за финансии на 
Гарантот на должност во времето кое е во прашање 
определен е за спроведување одредбите на одделот 
8.03 од Правилата за заеми. 

Оддел 5.03. Какво и да било повикување во 
оваа спогодба на сојузниот секретар за финансии 
на Гарантот ќе го вклучи повикувањето на кој и 
да било службеник, кој во тоа време ја врши, или 
од неговото име ја врши, должноста на сојузен 
секретар за финансии на Гарантот. 

Во потврда на што странките во ова, постапу-
вајќи преку своите за тоа уредно овластени прет-
ставници, сторија оваа Спогодба за гаранција да 
биде потпишана со нивните односни имиња и ис-
поставена во Дистриктот Колумбија, Соединети 
Американски Држави, на денот и во годината прво 
напред напишана. 

Социјалистичка Федеративне 
Република Југославија 

др Мирко Брунер, с. р. 
(овластен претставник) 

Меѓународна банка за 
обнова и развој 

Simon Alewereld, ѕ. г. 
потпретседател" 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на „Службен 

лист на СФРЈ". 

558. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за завршната сметка на 
сојузн-иот буџет за 1966 година, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 12 октомври 1967 година и на седницата не Ор-
ганизационо-политичкиот собор од 13 октомври 1967 
година. 

П. Р. бр. 603 
14 октомври 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
Јна Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ БУ-

' ЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА 

Член 1 
Во 1966 година остварените приходи и потро-

шените сред-ства изнесуваат, и тоа: 

Динари 

8.717,644.435,46 

8.708,717.169,95 

Вкупниот износ на остварените 
приходи по билансот на буџетот — 
Вкупниот износ на потрошените 
средства според распоредот на при-
ходите по билансот на буџетот — 

Остварениот вишок на при-
ходи — — — - — -

Член 2 

8,927.265,51 

Од остварениот вишок На приходи според чле-
нот 1 на овој закон износот од 8,787.594,73 динари 
ќе се користи за покривање на ненамирените об-
врски за повластено возење од 1966 година, а из-
носот од 139.670,78 динари Сојузниот извршен совет 
ќе го распореди на одделни сојузни ор-гани кои со 
рационално користење на средствата за посебни на-
мени, што имаат карактер на материјални и функ-
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ционалии расходи, ќе остварат заштеда, сразмерно 
со тие заштеди. 

Член 3 
Се одобрува, во рамките искажани во оваа за-

вршна сметка, распоредувањето и користењето на 
приходите предвидени според сојузниот буџет за 
1966 година а наплатени до 31 март 1967 година, 
за намените и во износите утврдени со сојузниот 
буџет за 1966 година. 

Член 4 
Се одобрува преносот на средствата што во 

рамките на средствата одобрени со буџетот, врз 
основа на заклучокот на Сојузниот извршен совет 
од 15 март 1967 година, извршен во посебниот дел 
на завршната сметка на сојузниот буџет за 1966 
година, а со кој се зголемени следните позиции: 

Динари 
позиција 53 (03-2-2) Инва-
лидски примања на воените ин-
валиди од војните — — - — 22,609.204,37 

- п о з и р а 55 (04-2-2) - За здрав-
ствена заштита не воените ин-
валида од војните — — — 11,770.313,64 
позиција 91 (14-2) - Регреси за 
вештачки ѓубриња — — — 16,893.502,21 

- позиција 107 (14-2) — За покри-
вање обврските за повластено 
возење - - - - - - - 8,298.939,62 

Вкупно: 59,569.959,84 

а на товар на заштедите постигнати според следч 
вите позиции на сојузниот буџет за 1966 година 

Динари 
I— позиција 54 (03-2-2) — За ис-

плата на боречкиот додаток — 18,595.987,40 
- позиција 92 (14-2) — Премија 

за суров памук — — — — 772.838,54 
- позиција 93 (14-2) — Премии за 

гоење на месест свињкг — — 16,120.663,67 
позиција 129 (16-2) — Обврски 
според буџетот од поранешните 
години - — — - — — 942.085,60 

р- ^позиција 130 (16-2) — За надо-
местоци и провизии за Служба-
та на општественото книговод-
ство - - - - - - - 2,547.967.-' 

— позиција 131 (18-2) — За опре-
делени потреби — — — — 2,607.345.-^ 

— позиција 132 (18-2) — За непред-
видени и недоволно предвидени 
расходи (текушта буџетска ре-
зерва) - - - . - - - - 1,406.133,01 
позиција 134 (19-2) — на Југо-
словенскиот црвен крст — сред-
ства за превоз на прехранбени 
производи - - - - - - - 2,070.000.-4 

- позиција 136 (19-2) — Обврски 
на државата по внатрешни за-
еми - - - - - - - 6,510.ООО.-

— позиција 137 (19-2) — Обврски 
на државата по странски заеми 
и за национализиран имот — 7,996.939,62 

Вкупно: 59,569.969,84 

Член 5 
Прегледот на предвидените и остварените приходи и прегледот на извршувањето на општиот 

распоред на приходите се наоѓа во билансот на сојузниот буџет за 1966 година, кој гласи: 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ ОД 
СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

ft a f e s S 
а 

Вид приходи Ред. 
број 

Пиетет. Предвидено поре-^ м Ѕаианглт па Буна. 
дено по 
буџетот 

балансот на буџе-
тот и по дополни-

телните измени 
Остварено 

2 
Вид 1. Придонеси 

11 Придонес од личниот доход 
и од работен однос 

12 Придонес од личниот доход од 
земјоделска дејност 

Вкупно видот 1. Придонеси (001 
до 003f 
Вид 2. Даноци 

21 211 Данок на промет на стоки на 
мало 

212 Данок на надоместоци за ус-
луги 
Вкупно видот 2. Даноци (013 до 
014) 
Вид 3. Такси" 

34 Конзуларни такси 
35 Царински такси 
36 Такси на странски друмски во-

зила 
Вкупно видот 3. Такси (027 до 
029) 

4 5 в 7 

001 и 
002 1.149,000.000 1.149,000.000 1.219,067.419,40 

003 141,000.000 141,000.000 118,595.118,11 

012 1.290,000.000 1.290,000.000 1.337,662.537,51 

013 4.000,000.000 
\ 

4.000,000.000 3.931,092.635,11 

014 680,000.000 680,000.000 662,805.451,60 

023 4.680,000.000 4.680,000.000 4.593,898.086,71 

027 
028 

22,000.000 
9,500.000 

27,000.000 
9,500.000 

28,939.360,38 
15,444.245,77 

029 6,500.000 -

030 88,000.000 86,500.000 44,383.606,15 
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54 

Вид 4. Царини 
Царини 031 

Вкупно 4. Царини (031) 031 

Вид 5. Приходи според посебни 
сојузни прописи 
Динарска противвредност на де-
лот од странските средства 035 

Вкупно видот 5. Приходи спо-
ред посебни сојузни прописи 
(035) 035 

1.730,000.000 1.730,000.000 1.943,497.931,01 

1.730,000.000 1.730,000.000 1,943,497.931,01 

829,000.000 829,000.000 720,172.243,31 

829,000.000 829,000.000 720,172.243,31 

61 
63 

Вид 6. Приходи на сојузните ор-
гани и други разни приходи 
Приходи на сојузните цртани 036 
Други приходи 

Вкупно видот 6. Приходи на со-
јузните органи и други разви 
приходи (036 до 038) 

Пренесени средства во буџетот 
од стопанските резерви на фе-
дерацијата 
Вкупно приходите за распоред 
(видот 1 до 6) 

038 
10,000.000 

100,000 ооо 
10,000 ооо 

101,500 ООО 
497.770,70 

36,889.809,67 

039 110,000.000 111,500.000 37,387.580,37 

40,642.450,40 

051 8.677,000 ООО 

И. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

8.677,000.000 8.717,644.435,16 

ч се а , о Ђ и П 
Ѕ- ^ Ѕ- о п а б е л Си Е 3 
2 у ^ Р 2 Ќ 2? CL Си и К и 

Распоред на 
приходите 

D „ Предвидено по ре-
Ред. Предвидено балансот на буџе 
број по буџетот 

3 
-л 

5 

тот и дополни гел-
ните измени 

Извршено 

Основна намена 01. Дејност на 
училиштата 

01-2 01-2-2 Средства распоредени во опре-
делен износ за посебни намени 
(освен за инвестиции) 054 

Вкупно основната намена 01 
(054) 053 

Основна намена 02. Научна и 
културмо-просветна дејност 

02-2 02-2-2 Средства распоредени во оп-
ределен износ за посебни на-
мени (освен за инвестиции) 058 

Вкупно основната намена 02 
(058) 059 

Основна намена 03. Социјални 
грижи 

03-2 03-2-2 Средства распоредени во оп-
ределен износ за посебни на-
мени (освен за инвестиции) 062 
Вкупно основната намена 03 
(062) 063 

Основна намена 04. Здравствена 
заштита 

04-2 04-2-2 Средства распоредени во оп-
ределен износ за посебни наме-
ни (освен за инвестиции) 066 
Вкупно основната намена 04 
(066) 4 067 

Основна намена 06. Работа на 
државните органи 

06-2 06-2-1 Средства распоредени во оп-
ределен износ за редовната деј-
ност 073 

2,007 ООО 2,146.860 

2,007.000 2,146.860 

2.143 860 

2,146.860 

28,023.000 28,013.640 27,616.424,43 

28,023.000 28,013.640 27,616.424,43 

439,970000 443,983.216,97 443,983 216,97 

439,970 ООО 443,983.216,97 443,983.216,97 

74.630.000 86,400.313,64 86,400 313,64 

74,630.000 86,400.313,64 86,400.313,64 

411,363.780 420,891.097 420,673.238,30 
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1 2 3 4 5 6 7 

06-2-2 Средства распоредени во оп-
ределен износ за посебни наме-
ни (освен за инвестиции) 074 89,356.220 92,859.161,38 86,311.895,55 
Вкупно основната намена 06 
(073 до 074) 075 500,720.000 „ 513,750.258,38 506,985.133,85 

07-2 

Основна намена 07. Народна од-
брана 
Средства распоредени во оп-
ределен износ 076 5.070,000.000 5.070.000.000 5.070,000.000 
Вкупно основната намена 07 
(076) 076 5,070,000.000 5,070,000.000 5,070.000.000 

09-2 

10-2 

12-2 

13-2 

14-2 

16-2 

18-2 

Основна намена 09. Општи до-
полнителни средства за потес-
ните општествено-политички 
заедници 
Средства распоредени во оп-
ределен износ ^ 
Вкупно основната намена 09 
(083) 

Основна намена 10. Наменски 
дополнителни средства за по-
тесните општествено-политички 
заедници, органи, установи и 
организации 
Средства распоредени во оп-
ределен износ 

Вкупно основната намена , 10 
(086) 

Основна намена 12. Дејност на 
општествено-политичките орга-
низации и здруженијата на гра-
ѓани 
Средства распоредени во оп-
ределен износ 

Вкупно основната намена 12 
(092) 

а Основна намена 13. Нестопански 
инвестиции 
Средства распоредени во оп-
ределен износ 
Вкупно основната намена 13 
(095) 

Основна намена 14. Интервен-
ции ве стопанството 
Средства распоредени во оп-
ределен износ 
Вкупно основната намена 14 
(099) 

Основна намена 16. Буџетски 
обврски од поранешните го-

083 

084 

086 

087 

092 

093 

095 

096 

Средства распоредени во оп-
ределен износ 

Вкупно основната намена 16 
(104) 

Основна вамена 18. Нераспоре-
дени приходи (текушта буџет-
ска резерва) 
Средства распоредени во оп-
ределен износ 

Вкупно основната намена 18 
(108) 

104 

104 

108 

773,440.000 773,740.000 773,740.000 

108 

773,440.000 773,740.000 773,740.000 

80,000.000 75,000.000 75,000.000 

80,000.000 75,000.000 75,000.000 

25,000.000 24,000.000 24,000.000 

25,000.000 24,000.000 24,000.000 

52,600.000 49,600.000 49,600.000 

52,600.000 49,600.000 49,600.000 

1.030,000.000 960,966.939,62 960,848.038,15 

1.030,000.000 960,966.939,62 960,848.038,15 

167.000.000 265,689.947,40 265,687.301,37 

167^000.000 265,689.947,40 265,687.301,37 

115,410.000 80,926.031,61 80,900.767,32 

i 115,410.000 80,926.031,61 80,900.767,32 
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Основна намена 19. Посебни на-
мени според сојузниот буџет 

19-2 Средства -распоредени во -Оп-
ределен износ ' 109 318,200.000 302,782.792,38 301,166.663,82 

Вкупно основната намена 19 
(109) , 109 318,200.000 302,782.792,38 301,166.663,82 

Од стопанските резерви на фе-
дерацијата: 
1. За давање помош на Индија 

во храна - - 13,400.000.-
2. За зголемување на СР Босна 

и Херцеговина општите до-
полнителни средства и за 
подмирување на потребите во 
областа на општествените 
служби - - 20,000.000.-

3. За извршување на обврски-
те на федерацијата во спро-
ведувањето на санитарните 
мерки во областа на зашти-
тата на добитокот — - 6,242.450,40 

4. За давање на Италија помош 
во стоки за постраданите од 
поплава - - 1,000 000.— 

Вкупно од стопанските резерви 
на федерацијата — — . 40,642.450,40 
Вкупно распоредените приходи 
и вкупно потрошените сред-
ства според распоредот (основни 
намени 01 до 19 и од стопански" : 

те резерви) НО 8.677,000.000 8.677,ООО.рОО 8.708,717.169,95 
V 1 

Остварен вишок на приходи 
според завршната сметка 116 — — 8,927.265,51 

Член 6 
Распоредот -на приходите на сојузниот буџет за 1966 година и потрошокот на средствата по 

носители, корисници и поблиски намени, во рамките на прегледот за извршувањето на билансниот дел 
од сојузниот буџет од членот 5 на овој закон, искажан е во посебен дел на завршната сметка на со-
јузниот буџет за 1966 година, кој е посебно печатен и е составен дел на овој закеви. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ"" 

559. 
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-

НЕНИЕ НА 3AKOFIOT ЗА ПАРИТЕТОТ НА 
ДИНАРОТ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за паритетот на динарот, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Сојузниот Собор 
од 12 октомври 1967 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 10 октомври 1967 година. 

П. Р. бр. 601 
13 октомври 1967 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРИТЕТОТ^ 

НА ДИНАРОТ 

Член 1 
Во Законот за паритетот на динарот („Службен 

лист на СФРЈ", бр: 33/65) по членот 3 се додава нов 
чАен За, кој гласи: 

„Член За 
По исклучок од членот 3 на овој закон, на сред-

ствата на девизните сметки од општествено-поли-
тичките организации, л општествените организации, 
здруженијата на граѓани, граѓански правни лица 
и граѓани, како и на средствата на девизните смет-
ки од Општествени правни лица ако тие средства 
произлегуваат од помошти и подароци од странство, 
нема да се пресметуваат и уплатуваат курсни раз-
лики според овој закон. 

Ако сопствениците на девизите од ставот 1 на 
овој член пресметале и уплатиле курсни разлики до 
денот на влегувањето во сила на овој закон, имаат, 
право на враќање на таа разлика." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наред,ниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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560. 
Врз основа на членот 217 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНАТА 
ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ ВО 1967 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за посебната девизна квота за увоз на 
опрема за посебни намени во 1967 година, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 12 октомври 1967 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 10 октомври 1967 го-
дина 

ПР бр. 602 
13 октомври 1967 годиш 

ЈБелград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОСЕБНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА ОП-
РЕМА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ВО 1967 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за посебната девизна квота за увоз 

на опрема за посебни намени во 1967 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/66) во членот 1 став 1 
точката 1 се менува и гласи: 

,Д) за објектите чија изградба се врши врз ос-
нова на посебни одлуки на Сојузната скупштина и 
Сојузниот извршен совет донесени до крајот на 1966 
година;". 

Член 2 
Во членот 3 бројот: „1.437,5" се заменува со бро-

јот: „1.611,25". 

Член 3 
Во членот 4 точка 1 бројот: „1.087,5" се заменува 

со бројот: „1.187,5". 
Точ. 2 и 3 се бришат. 
Во точката 6 бројот: ,Д00,0" се заменува со бро-

јот: „273,75". 

Член 4 
Во членот 5 во уводната реченица бројот: „250" 

се заменува со бројот: „263,75". 
Во точката 1 бројот: „137,5" се заменува со бро-

јот: „162,5". 
Точ. 2 и 3 се бришат. 
Во точката 6 бројот: „50,0" се заменува со бро-

јот: „67,75". 

Член 5 f 
По членот 5 се додава нов член 5а, кој гласи: 

„Член 5а 
Југословенската инвестициона банка може, во 

рамките на средствата од членот 4 точка 1 к чле-
/ нот 5 точка 1 на овој закон, да го употреби износот 

до 5,0 милиони динари за плаќање на увозот на 
опрема во готово и за плаќање во врска со увозот 
на опрема на кредит (аванси и меѓуплаќања), а до 
износот од 32,5 милиони динари да создава обврски 
во странство во врска со увозот на опрема на кре-
дит, и тоа за опрема што се увезува за продажба 
на домашниот пазар заради користење на напла-
тената противвредност во динари за давање инве-
стициони кредити за изградба на објектите од чле-
нот 1 став 1 точка 1 на овој закон, за кои Сојузниот 
извршен совет донесол одлука за комплетно стран-
ско финансирање, ако за таков увоз е склучен до-
говор со странски испорачувач до крајот на 1966 
година." v 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

561. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПО-
НИСКИ ИНТЕРЕСНИ СТОПИ И ЗА ДАВАЊЕ НА-
ДОМЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ И ДОДАТЕН ИНТЕ-
РЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ТОВАР 

НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за дополнение на За-
конот за определување пониски интересни стопи и 
за давање надоместок не интересот и додатен ин-
терес на определените кредити на товар на сред-
ствата на федерацијата, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 
јули 1967 година и на" седницата на Стопанскиот 
собор од 10 октомври 1967 година. 

П. Р. бр. 599 
И октомври 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ИНТЕРЕСНИ СТОПИ И ЗА ДА-
ВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ И ДОДА-
ТЕН ИНТЕРЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТИ НА 
ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за определување пониски интерес-

ни стопи и за давање надоместок на интересот и 
додатен интерес на определените кредити на товар 
на средствата на федерацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/66 и 17/67), во членот 2 став 2 на 
крајот, се додава запирка и зборовите: „како и 
нога даваат кредити на термоелектра-ни и на же-
лезнички транспортни претпријатија за обезбеду-
вање залихи на јаглен за потреби подолги од два 
месеца"4 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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582. 
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 ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ 

НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 

Се прогласува Законот за измена Па Законот за 
правата на носителите на „Партизанска споменица 
1941", што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
цата на Сојузниот собор од 12 октомври 1967 година 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор 
од 13 октомври 1967 година. 

ПР бр. 604 
14 октомври 19б7 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с р. 

3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА НО-
СИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 

1941" 

Член 1 
Во Законот за правата на носителите на „Пар-

тизанска споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ'/ 
бр. 15/56 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65 и 
23/67) во членот 6 став 2 по зборовите: „собранието" 
зборот: „комуналната" се брише. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

563. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, нд седницата на Сојузниот 
собор од 12 октомври 1967 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 10 октомври 1967 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕ НА ОПШТИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
ЗА 1967 ГОДИНА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-
БЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

1. Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата што се формираат според членот 15 
став 1 од Законот за насочување користењето на 
средствата на работните организации, општествените 
фондови и другите корисници на општествените 
средства во 1967 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/66), во сојузниот буџет се внесуваат 20 ми-
лиони динари за зголемување на општите дополни-
телни средства на социјалистичките републики за 
1967 година, и тоа: 

1) на Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина во износ од 12 милиони динари; 

2) на Социјалистичка Република Србија за 
Автономна Покраина Косово и Метохија во износ 
од 8 милиони динари. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 886 
13 октомври 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Петар Зечевиќ, с. р. Видое Смилевски, с. р 

564. 
Врз основа на членот 177 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 169г став 1 од Царинскиот закон, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 12 октомври 1967 година и на седницата на 
Организационо-политичЕѕиот собор од 13 октомври 
1567 година, донесе t 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕТСМЕТКАТА 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ПОСЕБНАТА 
СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

ЗА 1967 ГОДИНА 

На претсметката на приходите и расходите на 
посебната сметка на Сојузната управа за царини 
за 1967 година, со вкупно планираните приходи од 
15,589.668,74 Н. динари, со вкупно планираните рас-
ходи од 15,163.243,00 Н. динари и со резервата од 
426.425,74 Н. динари — се дава согласност. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 880 
14 октомври 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р 

Претседател 
на Организационо-поли- Претседател 

тичкиот собор, на Сојузниот собор, 
Велимир Стојниќ, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

565. 
Врз основа на членот 193 став 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и точката 3 од Уставниот Амандман I, Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 12 октомври 1967 година и на седницата ма Со-
борот на народите од 12 октомври 1967 година, дог 
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕ-

РАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА 

1. Се разрешува од должноста генерален секре-
тар на Сојузната скупштина др Дражен Сесардиќ 
кој, поради одење на друга должност, поднесе ос-
тавка. 
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2. За генерален секретар на Сојузната скуп-
штина се именува Стјепан Фунириќ, досегашен се-
кретар на Сојузниот собор на Сојузната скупштина 

Сојузна скупштина 

АС бр. 887/5 
12 октомври 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина. 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател , Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р Видое Смилевски, с. р 

566. 

Врз основа на членот 74 став 2 од Деловникот 
на Сојузната скупштина, Сојузниот собор на Сојуз-
ната скупштина, на седницата од 12 октомври 
1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР 

НА СОБОРОТ 
1. Се разрешува од должноста секретар на Со-

јузниот собор на Сојузната скупштина Стјепан 
Фунарпќ, поради одење на друга должност. 

2. За секретар на Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина се именува Миќун Јауковиќ, досегашен 
секретар на Одборот за сообраќај на Сојузниот 
собор на Сојузната скупштина. 

Сојузен собор на Сојузната скупштина 

06 бр. 3246 
13 октомври 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот собор 

на Сојузната скупштина, 
Видое Смилевски, с. р. 

567. 
Врз основа на членот 7 став 2 од Законот за 

крајбрежното море, надворешниот морски појас и 
епиконтиненталниот појас на Југославија (,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 22/65), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТА-
РИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА И НА СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО НА СТРАН-
СКИ ВОЕНИ БРОДОВИ, НА ЈАВНИ БРОДОВИ И 
НА РИБАРСКИ БРОДОВИ ДА МОЖАТ ДА ИМ 
ОДОБРУВААТ ВПЛОВУВАЊЕ ЗАРАДИ ПРЕСТОЈ 
ВО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ 

ВОДИ 

1. Се овластува Државниот секретаријат за на-
родна одбрана во спогодба со Државниот секретари-
јат за надворешни работи на странски воени бро-
дови да им издава одобрение за^впловување заради 
престој во југословенските внатрешни морски води, 
согласно одредбите на членот 7 ст. 2 и 3 од Законот 
за крајбрежното море, надворешниот морски појас 
и епиконтиненталниот појас на Југославија. 

2. Се овластува Сојузниот секретаријат за сто-
панство во спогодба со Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи на странски јавни бродови и на 

странски рибарски бродови да им издава одобре-
нија за впловување заради престој во јулословен-
ските внатрешни морски води, согласно одредбата 
на членот 7 став 2 од Законот за крајбрежното мо-
ре. надворешниот морски појас и епиконтинентал-
ниот позас на Југославија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со дЅнот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 105 
11 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

568. 
Врз основа на членот 17 од Законот за форми-

рањето и општествената контрола, на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА И 

ПЧЕНКА 

1. На индивидуалните земјоделски производи-
тели им се обезбедуваат гарантирани цени за пче-
ница и пченка почнувајќи од родот од^1968 година, 
и тоа: 

Дин-ари за 1 kg 
1) за пченица од сортите на 

квалитетните групи А и В — — 1,00 
2) за пченица од сортите н-а 

квалитетна група С — — — — 0,90 
3) за пченка — — — — — 0,63 I 
2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-

бени производи (во понатамошниот текст: Дирекци-
јата) должна е по Цените и под условите од оваа 
одлука да ги купува сите количини пченица и пчен-
ка што индивидуалните земјоделски производители 
ќе и ги понудат заради купување. 

Дирекцијата е должна купените количина пче-
ница и пченка што индивидуалните земјоделски 
производители ќе ќ ги стават на располагање да 
ги преземе во рок од три месеци од денот на ста-
вањето на располагање. Ако Дирекцијата во насе-, 
денисгг рок не ги преземе купените количини, таа 
е должна на индивидуалните земјоделски произво-
дители да им ги надомести складовните трошоци за 
непреземените количини, сметајќи од денот на ис-
текот на рокот во кој Дирекцијата била должна да 
ги преземе купените количини пченица и пченка. 

3. Цените од точката 1 на оваа одлука се под-
разбираат франко магацин на стопанските органи-
зации што Дирекцијата ги овластила за нејзина 
сметка да вршат откуп, и тоа за пченица и пченка 
што се зрели, здрави, без знаци на мувла и без 
туѓ вкус и мирис, употребливи за човечка исхрана 
односно за сточна исхрана, незаразено со житни 
болести и штетници и што се од следниот квалитет: 

. 1) пченица — 76 kg хектолитарска тежина, со 
2% уродица и нечистотија и 13% влага; 

2) пченка — во зрно, со 14% влага и до 2% 
дефектни зрна и други примеси и до 1% кршени 
зрна. 

4. Ако пченицата има поголема или помала хек-
толитарска тежина од онаа што е предвидена во 
точката 3 на оваа одлука, гарантираната цена се 
зголемува односно намалува за 0,5% за секој кило-
грам над или под предвидената хектолитарска те-
жина. Дропките се земаат преда-пд. 
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Ако пченицата иѕма -помал или поголем пренд ен т 
уродаца, нечистотија или влага од оној што е пред-
виден во точката на оваа одлука, гарантираната 
цееа за процентот на уродица, нечистотија или вла-
га под или над предвидениот процент ќе се намали 
односно зголеми за третиот процент. Дропките се 
земаат предвид, Кршени зрна под една половина 
се сметаат во уродица. 

Ако пченицата има до 25% зрна чи.и врвови се 
замачкани со гламна гарантираната цена се нама-
лува за 2%, а ако пченицата има. над 25% до 50% 
зрна чии врвови се замачкани со гламна гаранти-
раната цена се намалува за 5%. 

Ако пченката има поголем ил,и помал процент 
влага од оној што е предвиден во точката 3 на оваа 
одлука, гарантираната цена за процентот на влага 
под или над предвидениот процент ќе се намали 
односно зголеми за истиот процент. Дропките се 
земаат предвид. 

5. На пченица што има хектолитарска тежина 
помала од 74 kg, уродица и нечистотија повеќе од 
5%, или која им-а повеќе од 50% зрна чии врвови 
се замачкани со гламна, не се применуваат одред-
бите од оваа одлука. 

6. Дирекцијата не е должна да купува понудена 
пченица која има процент на влага поголем од 14% 
или понудена пченка која има процент на влага по-
голем од 14,5%. 

Дирекцијата може, по исклучок, да презема 
Пченица што има процент на влага поголем од 14% 
и пченка што има процент на влага поголем од 
14,5%, со тоа што гарантираната цена на таква пчени-
ца односно пченка ќе и се намали и за трошоците 
на сушењето. Трошоците не сушењето се утврду-
ваат со договор склучен помеѓу Дирекцијата и ин-
дивидуалниот земјоделски производител. 

7. Условите за испорака и преземање на пчени-
ца и пченка се регулираат со договор склучен по-
меѓу Дирекцијата и индивидуалните земјоделски 
производители 

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

Р. п. бр. 106 
11 одпмжври 1967 година ^ 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

569. 
Врз основа на членот 13 ст. 1 и 4 од Правил-

никот за методот и постапката за признавање но-
восоздаден а сорта семе од земјоделски растенија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/66), сојузниот се-
кретар за стопанство објавува 

ДОПОЛНЕНИЈА НА ЛИСТАТА 
НА ДОМАШНИ И ОДОМАШЕНН СТРАНСКИ 
СОРТИ СЕМЕ ОД ЗЕМЈО ДЕЛ е ж и РАСТЕНИЈА 

1. Во Листата на домашни и одвратени стран-
ски сорти семе од земјоделски растенија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/67), во точката 1 по одред-
бата под 25 се додаваат шест нови одрредби, кои 
гласат: 

„26) San Prospero, 
27) Lontra, 
28) Lucciola, 
29) Frassiпо, 
S9I Frassineto, 
31) Moisson;", 

2. По точката 1 се додава нова точка 1а, која 
гласи: 

,Да. ,Тврда пченица (Triticum durum Desf.): 
Montferrier;". 
3. Во точката 2 по одредбата под 10 се додава 

нова одредба, која гласи: 
,,И) Senta 4-redac;". 
4. Во точката 4 по одредбата под 2 ое додава 

нова одредба, која гласи: 
,,З) Tetraploidna okta;". 
5. Во точката 15 по одредбата под 3 се додава 

нова одредба, коза гла-си: 
„4) Synalfa,". 
6. Во точката 20 по одредбата под 4 се додаваат 

три нови одредби, кои гласат: 
„5) Ferax, 
6) Сарах, 
7) Beta гоѕа;". 

7. Во точката 24 по одредбата под 2 се додава 
нова одредба, која гласи: 

„Румена маслена;". 
8. Во точката 28 по одредбата под 22 се додава 

нова одредба, која гласи: 
„23) Nesthakchen;". 
9. Во точката 38 по одредбата под 10 се дода-

ваат четири нови одредби, кои гласаат: 
,,И) Висок кокс 

12) Препеличар 
13) Рибничан 
14) Долга зеленеа;". 

10. Во точката 46 по одредбата "под 9 се дода-
ва нова одредба, која гласи: 

„10) Flacker;". 
И. Во точката 52 по одредбата под 17 се додава 

нова одредба, која гласи: 
„18) Бразилијанка;". 
12. Во точката 61 по одредбата под 1 се додава 

нова одредба, која гласи: 
„2) Корнбергер дробнозриест;". 
13. По точката 61 ое додаваат три нови точки, 

кои гласат: 
„62 Просо (Ponicum miliaceum L.): 
Корнбергер; 
63. Хелда (Fagopirum esculentum Moench); 

Шетиловска; 
64. Трева (granineac): 

1) Dactylis golomerata L. Fala, 
2) Lolium perrene L. Perma, 
3) Lolium perrene L. Jabeljska, 
4) Lolium multiflorum L. Tiara, 
5) Fectusa pratensis L. Jabeljska, 
6) Festuca pratensis L. Dufa, 
7) Dactylis glomerata L. Jabeljska, 
8) Phleum pratense L. Lofar, 
9) Phleum pratense L. Jabeljska, 

10) Lolium italicum L. Jabeljska, 
11) Arrhenaterum elatius L. Jabeljska, 
12) Festuca rubra L. Jabeljska, 
13) Agrostis alba L. Jabeljska." 

Bp. 9-2689/2 
19 септември 1967 година 

Белгра-д 
Заменик сојузен секретар 

за стопанство, 
Владимир Јуричкќ, е. р. 
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570. 
Врз основа на членот 20 став 1 од Основниот 

закон за семето („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), 
сојузниот секретар за стопанство објавува 

ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
НА НОВОСОЗДАДЕНИТЕ СОРТИ СЕМЕ ОД ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 

1. Во Списокот на новосоздадените сорти семе 
од земјоделски растенија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/67), во точката 1 по одредбата под 8 се дода-
ваат две нови одредби, кои гласат: 

„9) сорта „Црвена звез' селекција на Институтот 
да" - за земјоделски истражу-

вања — Нови Сад, 
Id) сорта ,,Купа'1 селекција на Институтот 

за облагородување и про-
изводство на растенија на 
Земјоделскиот факултет на 
Свеучилиштето — Загреб 

2. Во точката 4 по одредбата под 19 се додаваат 
шест нови одредби, кои гласат: 
„20) двоен хибрид ,,ЗГТ селекција на Институтот 

346" за пченка — Земун — Бел-
град, 

21) двоен хибрид „ЗП селекција на Институтот 
448'4 за пченка — Земун — Бел-

град, 
22) двоен хибрид „ЗП селекција не Институтот 

416" за пченка — Земун — Бел-
град, 

23) двоен хибрид „ЗП селекција на Институтот 
592" за пченка — Земун — Бел-

град, 
24) двоен хибрид „Бц селекција на Институтот 

430" за облагородување и про-
изводство на растенија на 
Земјоделскиот факултет на 
Свеучилиштето — За.греб, 

25) двоен хибрид „Бц селекција на Институтот 
460" за облагородување и про-

изводство на растенија на 
Земјоделскиот факултет на 
Свеучилшнтето — Загреб;". 

3. По точката 18 се додава нова точка 19, која 
гласи: „19) шеќерна репка (Beta vulgaris var, saccho-
rifera Lange): 

1) сорта ,,NS poly селекција на Институтот 
1" за земјоделски истражу-

вања — Нови Сад, 
2) сорта „NS poly селекција на Институтот 

2" за земјоделски истражу-
вања — Нови Сад, 

3) сорта Osijek селекција на Институтот 
poly V la шеќерна репка — Оси-

ек." 

Бр. 9-2589/1 
19 септември 1967 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за стопанство, 

Владимир Јуричиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за престанок 
на важењето на ограничувањата на нивото на це-
ните на комуналните услуги, на услугите на град-
скиот сообраќај и на станарината, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/67, се поткрадна-
ла долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО 
НА ОГРАНИЧУВАЊАТА НА НИВОТО НА ЦЕНИ-
ТЕ НА КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ, НА УСЛУГИТЕ 

НА ГРАДСКИОТ СООБРАЌАЈ И НА 
СТАНАРИНАТА 

Во членот 1 наместо зборовите: ,.членот 16" тре-
ба да стои: „членот 16а". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 12 ок-
томври 1967 година. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работа!, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН МИНИСТЕР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИС-

ЛАНД 

I 
Се отповика 
Стана Томановиќ од должноста на извонреден 

пратеник и ополномоштен министер на Соци ја лис-
тичка Федеративна Република Југославија во Не-, 
лаид. 

\ 

II 
Се назначува 
Илија Топа лески, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Норвешка, за извонреден пра-
теник и ополномоштен министер на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Исланд, 
со седиште во Осло. 

III 
Државн,иот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
ОЕОЈ указ влегува во сила веднагр 

У. бр. 132 
11 октомври 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито. с р. 
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Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 93 став 4 од Законот за 

сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Претседателството на Собранието, на сед-
ницата од 6 октомври 1967 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНАТА 

СКУПШТИНА 

За советник во Сојузната скупштина, се наз-
начува Радован Радовиќ, досегашен секретар на 
Комисијата на ЦК СКЈ за историјата на Сојузот 
на комунистите на Југославија. 

02 бр. 3200/1 
7 октомври 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, с. P-

Врз основа на членот 4 од Уредбата за основа-
ње Генерален комесаријат на Југословенската сек-
ција за Меѓународната изложба во Монтреал во 
1967 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/35), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОМЕСАР НА 
ГЕНЕРАЛНИОТ КОМЕСАРИЈАТ НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА СЕКЦИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ИЗЛОЖ-

БА ВО МОНТРЕАЛ ВО 1967 ГОДИНА 

Се разрешува Владимир Саичиќ од должноста 
На генерален комесар на Генералниот комесаријат 
на Југословенската секција за Меѓународната из-
ложба во Монтреал во 1967 година, поради одење 
на друга должност. 

В. бр. 15? 
В септември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 4 од Уредбата за основа-
ње Генерален комесаријат на Југословенската сек-
ција за Меѓународната изложба во Монтреал во 
1967 година ^,Службен лист на СФРЈ", бр. 26/65). 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОМЕСАР НА 
ГЕНЕРАЛНИОТ КОМЕСАРИЈАТ НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКАТА СЕКЦИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ИЗ-

ЛОЖБА ВО МОНТРЕАЛ ВО 1967 ГОДИНА 

Се назначува Драгољуб Будимовски, помошник 
секретар во Секретаријатот за информации шг Со-
јузниот извршен совет, за ' генерален комесар на 
Генералниот комесаријат на Југословенската секци-

ја за Меѓународната изложба во Монтреал во 1967 
година. 

В. бр. 151 
8 септември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-
БЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадин лист Социјалистичке Република Сло-
веније" во бројот 3 од 2 февруари 1967 година об-
јавува' 

Решение за отштетниот ценовник за надомес-
ток на штетата нанесена на дивечот; 

Решение на Уставниот суд на СРС за укинување 
на членот 12 точ. 1, 2 и 9 од Статутот на Шумско-
земјоделската задруга Средња вас во Бохињ: 

Општи акти на републичките самоуправни ор-
ганизации. и тоа: 

Заклучок за одделни форми на здравствени ус-
луги за кои не може да се пропише дека осигуре-
ните лица се должни да придонесуваат во трошо-
ците за нив, како и за оние форми здравствени ус-
луги за кои се должни комуналните заедници да 
пропишат задолжителен придонес на осигурените 
лица во трошоците; 

Заклучок за придонесот на осигурените лица во 
трошоците за забно-техничка помош и забни про-
тетични средства, за ортопедски чевли и за оделни 
други видови ортопедски и други помагала, сани-
тарни справи и санитетски матержал; 

Заклучок за условите за признавањето, корис-
тењето и губењето на заштитниот додаток; 

Заклучок за височината На материјалното обез-
бедување на инвалидите на трудот во врска со пра-
вото на професионална рехабилитација поради по-
следиците на заболување и повреда вон работата со 
упатувањето на професионална рехабилитација на 
соодветни места и за височи-ната на надоместокот 
поради помал личен доход на друга работа на инва-
лидите на трудот со право на заложување поради 
последиците на заболување или поради последици-
те на повреда вон работата; 

Заклучок за случаите и критериумите кога на 
инвалид не престанува да му се исплатува додаток 
за помошт и нега за време додека се наоѓа во бол-
ница или во која друга стационарна установа; 

Закљлучок за завршните сметки за 1966 годи-
на на фондот на инвалидското и пензиското осигу-
рување, на фондот на дода^кот на деца и на фон-
дот на задолжително здравствено реосигурување: 

Заклучок за покривање на загубата на фондот 
на инвалидското и пензиското осигурување, утвр-
дена според завршната сметка за 1966 година; 

Заклучок за покривање на загубата на фондот 
на здравственото реосигурување утв,рден според за-
вршната сметка за 1966 година. 
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Во бројот 4 од 9 февруари 1967 година објавува: 
Општествен план за развој за СР Словенија во 

годините 1966 до 1970 година; 
Закон за насочување средствата на СР Слове-

н к а за инвестиции во стопанството во годините I960 
до 1970 година; 

Закон за мерките за унапредување на сточар-
ството и за здравствената заштита на добитокот: 

Одлука за изведување анкета за животните тро-
шоци на населението во СР Словенија; 

Заклучок за изборот на судии на окружните су-
дови во Цељге, Крањ, Марибор и Ново Место; 

Заклучок за разрешување претседателот на Ок-
ружниот суд во Нова Горица; 

Заклучок за разрешување судии на окружните 
ч судови во Крањ и Љубљана; 

Заклучок за определување на бројот и за из-
борот на судии поротници на Окружниот суд во 
Љубљана; 

Заклучок за именување член во Одборот за 
награда на Антифашистичкиот собор на народното 
ослободување на Југославија; 

Заклучок за разрешување и именување член на 
Управниот одбор на Фондот на СР Словенија за 
унапредување на производството и прикажувањето 
на филмови; 

Заклучок за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница што ги име-
нува Собранието на СР Словенија ^о Советот на 
Вишата школа за социјални работници во Љубљана; 

Одлука за таксите на уверенијата за здравјето 
на добитокот; , 

Решение за потврда на разрешувањето на по-
. мошникот на директорот на Заводот на СР Слове-

нија за планирање; 
Упатство за управување со средствата на по-

себни сметки за лекување заразни болести на доби-
токот при општините. 

Во бројот 5 од ^ ф е в р у а р и 1967 година објавува: 
ѓ 

Решение за именување некои нови членови на 
Комисијата на СР Словенија за физичка култура 
и за разрешувањето на член на таа комисија; 

Решение за именување директор на водната за-
едница Драва—Мура во Марибор; 

Решение за именување член на Архивскиот со-
вет на Југославија; t 

Решение за разрешување претставник односно 
за именување двајца претставници на општествената 
заедница во Советот на работната заедница Народна 
галерија во Љубљана и за определување на орга-
низациите што делегираат по еден претставник на 
општествената заедница во Советот на работната за-
едница на таа галерија 

Решение за разрешување и именување двајца 
претставници на општествената заедница во Музеј-
скиот совет на Музејот на народната револуција во 
Љубљана и за определување на организациите што 
делегираат по еден претставник на општествената 
заедница во Музејскиот совет на тој музеј; 

Решение за разрешување претставник односно 
за именување двајца претставници на општествена-
та заедница на Словенскиот училишен музеј во Љу-
бљана и за определување на организациите што де-
легираат по еден претставник на општествената за-
едница во Советот на работната заедница во тој 
музеј. 

Во бројот 6 од 24 февруари 1967 година обја-
вува : 

Резолуција за спроведување стопанската поли-
тика во 1967 година; 

Закон за буџетот на СР Словенија (Републичкиот 
буџет) за 1967 година; Ч ' 4 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
придонесите и даноците на граѓаните; 

Закон за измена на Законот за воведувањето 
и стопите на републичките придонеси, даноци и 
такси; 

Закон за дополненија на Законот за републич-
киот данок на промет на стоки на мало; 

Закон за определување дополнителни средства 
на општините; 

Закон за користење на средствата од додатниот 
данок на промет на стоки на мало во 1067 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
изборите на одборници на општинските и околи-
ските собранија; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
изборите на пратеници на Собранието на СР Сло-
венија: 

Закон за височината на приходите на домаќин-
ството за определување на правото на додаток на 
деца; 

Закон за придонесот на СР Словенија за соци-
јално осигурување на самостојните уметници; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Фондот на СР Словенија за унапредување на кул-
турните дејности; 

Закон за дополнение на Законот за реализација 
на побарувањата на здравствените установи за 
здравствена помош и други здравствени услуги; 

Закон за престанок на Вишата школа за дома-
ќ и н и во Гробља и нејзиниот интернат; 

Одлука за програмата за финансирање на ре-
гионалното просторно планирање на СР Словенија; 

Одлука за Делумната финансиска програма за 
финансирањето на проектирањето на нови објекти 
за патишта; 

Одлука за распределба на девизите за потребите 
на СР Словенија за 1967 година; 

Одлука за распишување општи избори во оп-
штинските собранија; 

Одлука за распишување општи избори во Со-
бранието на СР Словенија; 

Одлука за согласноста на измената на финан-
сискиот план на Фондот на СР Словенија за школ-
ство за 1966 година; 

Заклучок за задачите во меѓународната година 
во туризмот; 

Заклучок за разрешување републички секретар 
во Извршниот совет во, Собранието на СР Слове-
нија; 

Заклучок за определување на бројот и за избо-
рот на судии поротници на Вишиот стопански суд 
во Љубљана; 

Заклучок за разрешување и именување претч 
ставници на општествената заедница што ги име-
нува Собранието на СР Словенија во Советот на,' 
Здружението на високошколските установи во Ма-
рибор; 

Уредба за републичката комисија за социјалнС! 
осигурување на самостојните уметници; 

Решение на Републичката изборна комисија за 
именување општински изборни комисии за избор нЗ 
пратеници во Собранието на СР Словенија; 

Општи акти на самоуправните организации, П 
тоа: 

Правилник за измена на Правилникот за оствЦч 
ручање здравствена заштита; 
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Заклучок за стопата на основниот придонес за 
здравствено осигурувањ,е; 

Заклучок за додатниот придонес за здравствено 
осигурување што го плаќаат ос?игурениците-члено-
ви на домаќинствата што се занимаваат со земјодел-
ска дејност и осигурениците што во работа со полно 
работно време се запослени заради здобивање со 
дополнителни приходи; 

Заклучок за задолжителниот придонес на оси-
гурените лица во трошоците при користењето на 
одделни форми здравствени услуги; 

Заклучок за височината на надоместокот на 
личниот доход поради спреченост за работа; 

Заклучок за покривање на загубата на фондот 
на здравственото осигурување на Комуналната за-
едница на социјалното осигурување на работниците 
ЈБубљана во 1966 година. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Република 
Србије" во бројот 8 од 25 февруари 1967 година об-
јавува' 

Закон за републичките придонеси и даноци и 
за утврдувањето на приходите на автономните^ по-
краини ; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
придонесите и даноците на граѓаните; 

Одлука за основање Иницијативен одбор за 
формирање Републичка заедница на образованието 
и за именување претседател и членови на Одборот. 

Во бројот 9 од 4 март 1967 година објавува: 
Закон за распоредот на средствата од додатниот 

данок на промет на стоки на мало и делот на сред-
ствата од уделот на Републиката во сојузниот да-
нок на промет; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
осигурување и користење на средствата за изград-
ба на хидросистемот Дунав-Тиса-Дунав; 

Закон за уделот на СР Србија во финансирање-
то на инвестиционите работи за довршување на из-
градбата на пругата Белград-Бар; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
организацијата и финансирањето на зашијувањето; 

Закон за уделот на СР Србија во финансирање-
то на делот на автопатот Братство-единство низ 
Белград; 

Закон за уредување на односите помеѓу органи-
зациите на социјалното осигурување и здравстве-
ните установи во давањето на здравствена заштита; 

Закон за уделот на СР Србија во финансирање-
то на инвестиционите работи за довршување на из-
градбата на континенталниот дел на јадранскиот 
пат; 

Одлука за именување членови на Советот на 
Заводот за социјални прашања на Србија; 

Одлука за именување членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за социјална заштита; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнение на Одлуката за распишување 
заем со јавно запишување за изградба на основното 
училиште во местото Темерин; 

Одлука за измени на Одлуката за регулирање 
на надоместокот на републичките пратеници и фун-
кционери што ги избира или именува Собранието; 

- Одлука за разрешување и именување директор 
на Радио-Приштина; 

, Препорака за работното воспитување и образо-
вание на учениците на основните училишта; 

Резолуција за основите на политиката за урба-
низација во СР Србија; 

Наредба за распределба на фондовите на оста-
токот на доходот на стопанските единици на каз-
нено-поправните установи; 

Упатство за начинот и за роковите за примо-
предавање на незавршените и завршените предме-
ти, службените книги и другите службени подато-
ци, како и за начинот за сместување и чување на 
архивите на завршените предмети на укинатите 
околии; 

Упатство за начинот на пресметката и уплата 
на водниот придонес; 

Упатство за начинот и постапката за утврдува-
ње на постигнатиот степен на прочистувањето на 
испуштените загадени води: 

Решение за определување на организациите што 
ги исполнуваат условите ^а утврдување на степенот 
на пречистувањето на испуштените загадени води: 

Решение за определување на височината на на-
надоместокот за пресметка на водниот придонел 

С О Д Р Ж И Н А 
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557. Закон за ратификација на Спогодбата 
за гаранција помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Ме-
ѓународната банка за обнова и развој — 1021 

558. Закон за заврш-ната сметка на сојузниот 
буџет-за 1966 година — — — - — 1024 

559. Закон за дополнение на Законот за пари-
тетот на динарот — — — — — — 1028 

560. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за посебната девизна квота за ув-оз 
на опрема за посебни намени во 1967 го-
дина - - - - - - - - - 1029 

561. Закон за дополнение на Законот за опре-
делување пониски интересни стопи и за 
давање надоместок на интересот и дода-
тен интерес на определените кредити на 
товар на средствата на федерацијата — 1029 

562. Закон за измени на Законот за правата 
на носителите на „Партизанска спомени-
ца 1941" - - - - - - — - - 10W 

563. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за зго-
лемување на општите дополнителни сред-
ства за 1967 година на Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина и на Со-
цијалистичка Република Србија — — 1030 

564. Одлука за давање согласност на прет-
сметката на приходите и расходите на 
посебната сметка на Сојузната управа за 
царини за 1967 година — — - - - — 1030 

565. Одлука за разрешување и Именување ге-
нерален секретар на Сојузната скуп-
штина — — — — — — — — —' 1033 

566. Одлука за разрешување и именување се-
кретар на Соборот — — - - — — 1031 

567. Одлука за овластување на Државниот 
секретаријат за народна одбрана и на Со-
јузниот секретаријат за стопанство да мо-
жат на странски воени бродови, на јавни 
бродови и на рибарски бродови да им о-
добруваат вплетување заради престој во 
југословенските внатрешни морски води 1031 

568. Одлука за гарантираните цени за пченица 
и пченка — — — — — — — — 1031 

569. Дополненија на Листата на домашни и 
одомашени странски сорти семе од зем-
јоделски растенија — — — — — — 1032 

570. Дополнение на Списокот на новосоздаде-
v мите оорти семе од земјоделски растенија 1032 

Исправка на Уредбата за престанок на важе-
њето на ограничувањата на нивото на 
цените на комуналните услуги, на услу-
гите на градскиот сообраќај и на стана-
рината — — — — — — — — — 1033 
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