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Среда, 20 септември 1967 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 38 ГОД. XXIII 

Дена на овој број е 0,45 (45) дин. --
Претодатата за 1967 година изнесува 69 
(6.000) дин. - Редакција: Улица Јова-
на Ристика бр. L Пошт. фах 226 -р 
Телефони: централа 50-931, 50-932t 50-931 
и 50-934; Служба за претплата 51-732, 

Проодена служба 51-671 

539. 

Врз основа на членот 12 став 1, во врска со чл. 
155 и 156 од Законот за изборот на сојузни пратеници 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 8/67), а бидејќи во 
Просветво-културниот собор на Сојузната скупшти-
на е упразнето п р а т е н и ч к о ^ место во Изборната 
единица 35 — Пула, донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СО-

ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор 
на сојузен пратеник во Просветно-културниот собор 
на Сојузната скупштина во Изборната единица 35 
- Пула. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 12 
ноември 1967 година. 

02 бр. 2814/1 
12 септември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

540. 

от дел на неговата вредност, во согласност со пропи-
сите на општествено-политичката заедница/1 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де -

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" ј 

Р. п. бр. 95 
15 септември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. Р, 

541. 

Врз основа на членот 90 точка 2 од Основниот 
закон за средствата за работа на органите на упра-
вата (,,Службен лист на СФРЈ" , бр. 46/64, 57/65 и 
1/67), Сојузниот извршен совет донесува 

ј 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ 
ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРО-

ШОЦИ 

Врз основа на членот 88 од Основниот закон за 
средствата за работа на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 46/64, 57/65 и 1/67),' 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИСКОТО 
И МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ НА ОРГАНИТЕ 

НА ^ПРАВАТА 

Член 1 
Во Уредбата за финансиското и материјалното 

работење на органите на управата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/66) во членот 49 ставот 2 се заме-
нува со два нови става, кои гласат: 

„Ако сојузен орган на управата не е во м о ж -
ност подвижен предмет на опрема да продаде по 
цената од ставот 1 на овој член, таков предмет може 
да продаде и по пониска цена од неотпишанирт дел 
на неговата вредност, со тоа што е должен за т а к в а -
та продажба да ја извести стручната служба над-
лежна за сојузниот буџет, која за тоа ќе поднесе 
извештај кон нацртот на буџетот за наредната го-
дина. 

Органите на управата на другите општествено-
-политички заедници подвижен предмет на опрема 
можат да продадат по цена пониска од несгтишан!и-

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други 

трошоци што на сојузните органи на управата им се 
признаваат во материјални трошоци („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 19/65 и 57/65) во членот 1 ставот 2 
се менува и гласи: 

„Одредбите на оваа уредба се однесуваат и на 
сојузните совети и на сојузните организации што 
вршат работи од интерес за федерацијата , на кои, 
согласно одредбите на посебен закон, се применуваат 
одредбите од Основниот закон за средствата за р а -
бота на органите на управата ако со одредбите на 
тој посебен закон не е определено поинаку." 

Член 2 
Во членот 4 став 1 зборовите: „од 6.000 динари" 

се заменуваат со зборовите: „од 80 динари". 

Член 3 
Во членот 5 став 3 зборовите: „до 4.000 динари" 

се заменуваат со зборовите: „до 60 динари". 

Член 4 

Во членот 6 став 3 зборовите: „до 40 динари14 

се заменуваат со зборовите: „до 0,50 динари", 1 
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Член 5 
По членот б се додова нов член 6а, кој гласи: 
, Издатоците за превоз на работниците при 

службени излегувања на подрачјето на местото 
на запалувањето се признаваат во матеви јадните 
трошоци не органот во износите определени за пре-
возното средство што се користи (автобус, авто-такси 
и сл.). 

Ако при излегувањата од ставот 1 на овој член 
се кори-стат моторни возила на работниците (пат-
нички автомобили, моторцикли и сл.), во матери-
јалните трошоци на органот издатоците се призна-
ваат во височина на километражата пропишана со 
правилникот на органот., но најмногу до 0,50 динари 
за секоЈ поминет километар. 

Со правилникот нр органот поблиску се опреде-
луваат условите под кои ќе се користат превозните 
средства, како и начинот на пресметувањето на 
надоместокот на трошоците на превозот." 

Член 6 
Во членот 13 став 1 зборовите: „50% од" се 

бришат. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Р. п. бр. 94 
15 септември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

542. 
;Г 

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 Б Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈАТА НА ШУМИ 

1. Ео Решението за југословенските стенд ар дл од 
областа на експлоатацијата на шуми (,,f лужбен лист 
на СФРЈ", бр 12/67) во точ. 3 и 5 зборовите: „1 ок-
то,мври 1967 година" се заменуваат со зборовите: ,Д 
април 1968 година". 

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

Бр. 06-5778/1 
11 септември 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб В и т к о в и ќ , с. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката врз основа на чле-
нот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО КАМБОЏА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАМБОЦА 

I 
Се отповикува 
Бошко Накиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амба-садор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Камбоџа. 

I I 
Се назначува 
Милорад Мијовиќ, досегашен советник на Др-

жавниот секретар за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Кембоџа. 

I II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 119 
8 септември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

А У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЕГО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА 

I 
Се отповикува 
Ста,на Томановиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Кралството 
Норвешка. 

II 
Се4 назначува 
Илија Топалоски, досегашен советник на држав-

н и о т секретар за надворешни работи, за извонреден 
и Ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Ф е -
деративна Република Југославија во Кралството 
Норвешка. 
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III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш, 

У. бр. 121 
12 септември 1967 година 

Белград 
Претседател, 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
„Службени лист Социјалистичке Републике Цр-

не Горе" во бројот 27 од 20 декември 1966 година 
објавува: 

Заков за судовите од општа надлежност; 
Закон за јавното правобранителство; 
Заков за Педагошкиот совет на СР Црна Гора 

и за наставните планови и програмите на училиш-
тата; 

Закон за организирање на научните дејности; 
Закон за републичкиот совет за координација 

на научните дејности и за Републичкиот фонд за 
финансирање на научните дејности; 

Закон за измена на законот за Педагошката 
академија; 

Одлука за разрешување претседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Црна Гора; 

Одлука за избор на претседател и членови на 
Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора; 

Одлука за потврда на Одлуката за измена на 
Статутот на Републичкиот позајмен фонд на сту-
дентите; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
дополнение на финансискиот план на Републичкиот 
фонд за научна работа за 1966 година; 

Одлука на Уставниот суд на Црна Гора за ре-
шение на судирањето за надлежноста помеѓу Оп-
штинскиот суд во Пљевља и станбениот орган на 
Собранието на општината Пљевља за предлогот не 
Здружениот совет нч ЗеМ10делск^та задруга „Пљев-
ља" од Пљевља в о врска со отказот на договорот 
за закуп на деловните простории издадени на прет-
пријатието „Тргопред" од Пљевља; 

Одлука за придонесот за здравствена заштита 
на уживателите на пензии и инвалиднини; 

Одлука за височината на паушалниот надомес-
ток на инвалидите на трудот за време на профе-
сионална рехабилитација; 

Одлука за условите за спроведување на задол-
жителното здравствено реосигурување на фондот 
на здравственото осигурување, за ризиците што за-
должително се реосигуруваат. за височината на 
надоместоците што припаѓаат за одделни реосигуре-
ки ризици и за премиите за реосигурување; 

Одлука за надоместок на инвалидите на трудот 
за купување моторни возила во 1967 година; 

Одлука за делот од основниот придонес и од 
Додатните придонеси за фондот на инвалидското 
и пензиското осигурување кој им припаѓа на ко-
муналните заедници на име надоместок на фондо-
вите на здравственото осигурување за трошоците 
на професионалната рехабилитација и за запосду-
вање инвалиди на трудот"; 

Одлука за плаќање придонес за социјално оси-
гурување за определени категории осигуреници; 

Одлука за најмалиот износ на надоместокот за 
трошоци за храна и сместување на осигурените ли-
ца за време на патувањето и престојот во друго 
место; 

Одлука за најмалиот износ на погребните тро-
шоци на осигурените лица; 

Одлука за дополнение на Одлуката за осно-
вите, опсегот и начинот на склучувањето на дого-
ворите за установување и спроведување на соци-
јалното осигурување на лицата што вршат само-
стојни дејности. 

Во бродот 28 од 30 декември 1966 година обја-
вува : 

Заков за воведување додатен данок на промет 
на стоки на мало; 

Закон за минималниот личен доход; 
Закон за највисоката граница до која може да 

се определи стопата на основниот придонес за 
здравствено осигурување во 1967 година; 

Одлука за определување гранки, групи односно 
подгрупи на дејности во кои може да се определи 
додатен придонес за здравствено осигурување во 
1967 година и за утврдување на критериумите за 
определување височината на тој придонес; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
додатниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за покривање на зголемените обврски на 
инвалидското и пензиското осигурување што наста-
нуваат поради сметање на стажот на осигурување 
со наголемено траење и со намалување на старос-
ната граница за осигурениците на определени ра-
ботни места односно работи За периодот август-де-
кември 1966 година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
определување гранки,' групи и подгрупи на дејности 
во кои се определува додатен придонес за инвалид-
ско осигурување и за определување на стопите на 
додатниот придонес за 1967 година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
додатниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за покривање на зголемените обврски на 
инвалидското и пензиското осигурување што на-
стануваат поради сметање на стажот на осигуру-
вање со ^зголемено траење и со намалување на ста-
росната граница за осигурениците на определени 
работни места односно работи за 1967 година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
определување стопата на основниот придонес за 
инвалидското и пензиското осигурување за 1967 
година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
Охфеделување на стопата на придонесот за додаток 
на деца за 1967 година; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за употреба на средствата на СР Црна Гора за ин-
вестиции во стопанството во 1966 година; 

Одлука за измени и дополнение на Одлуката 
за употреба на средствата на СРЦГ за иинвестиции 
во стопанството во 1966 година; 

Одлука за привремено финансирање на СР Цр-
на Гора за периодот јануари-март 1967 година; 

Одлука за додатниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување за покривање на зголемените 
обврски на инвалидското и пензиското осигурување 
што настануваат поради сметање на стажот на оси-
гурување со наголемено траење и намалување на 
старосните граници за осигурениците на определе-
ни работни места односно работи за период ае-
густ-дехември 1966 година; 
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Одлука за определување гранки, групи и под-
групи на дејности во кои се определува додатен 
придонес за инвалидско осигурување и за опреде-
лување на стопите на додатниот придонес за 1967 
година; 

Одлука за додатниот придонес за инв-алидско 
и пензиско осигурување за покривање на зголеме-
ните обврски, на обврските на инвалидското и пен-
зиското осигурување што настануваат поради сме-
тање на стажот на осигурување со наголемено тра-
ење и намалување на старосните граници за осигу-
рениците на определени работни места односно ра-
боти за 1967 година; 

Одлука за определување на стотата на основ-
ниот придонес з.а инвалидското и пензиското осигу-
рување за 1967 година; 

Одлука за определување на стопата на придо-
несот за додаток на деца за 1967 родина. 

Во бројот 29 до 31 декември 1966 година обја-
вува: 

Заклучок за основите на економската политика 
во 1967 година; 

Одлука за користење средства од Републичкиот 
резервен фонд за 1967 година, поради нерамномерно 
притекување на републичките приходи; 

Решение за разрешување од должноста на по-
мошник секретар на Извршниот совет; 

Решение за именување претседател, секретар и 
членови на Републичкиот совет за безбедност на 
сообраќајот; 

Упатство за легитимација на оџачар; 
Правилник за измени на Правилникот за озна-

чување на автобуските станици и стојалишта во 
линискиот друмски сообраќај; 

Одлука за спроведување на задолжително здрав-
ствено реосигурување на фондовите на здравстве-
ното осигурување на земјоделците, за ризиците што 
задолжително се реосигуруваат, за височината на 
надоместоците што припаѓаат за одделни реосигу-
рени ризици и за премиите за реосигурување. 

НАРОДНБ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалистич-
ке Републике Хрватске во бројот 1 од 16 јануари 
1967 година објавуваат: 

Наредба за рибната млаѓ, недораснатите риби и 
^дораснатите други морски животни. 

Во бројот 2Г од 23 јануари 1967 година нема про-
писи. 

Во бројот 3 од 30 јануари 1967 година објавуваат: 
Одлука за дополнение, на Одлуката за опреде-

лување на местата што се сметаат за градови и 
населби од градски карактер според Законот за на-
ционализација на наемните згради и градежното 
земјиште; 

Наредба за спроведување на мерките за спре-
чување на заразните болести ка ј добитокот во 1967 
година; 

Решение за именување општински изборни ко-
мисии за спроведување на изборите за пратеници 
во Саборот на СР Хрватска; 

Решение за именување општински изборни ко-
мисии за спроведување на изборите за членови на 
општинските и околиските собранија; 

Решение за основање Општинско јавно обвини-
телство во Славонска Пожега. 

Во бројот 4 од 3 февруари 1967 година нем-а про-
писи. 

Во бројот 5 од 6 февруари 1967 година објавуваат 
Закон за мерките за спроведување на Законот 

за финансирање на општествено-политичките за -
едници; 

Закон за дополнение на Законот за финансира-
ње на општествено-политичките заедници; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
изборот и отповикот на пратеници во Саборот на 
СР Хрватска; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
изборот и отповикот на членовите на општинските 
и околиските собранија; 

Закон за измени на Законот за изборните еди-
ници за избор на пратеници во Саборот на СР Хр-
ватска; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
изборот и отповикот на членовите на работничките 
совети и на другите органи на управувањето во ра-
ботните организации; 

Закон за помошта на членовите на семејството 
чиј хранител е на задолжителна воена служба; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
помош на жртвите на фашистичкиот терор; 

Закон за арбитражата за решавање на спорни-
те прашања при склучувањето на договори помеѓу 
здравствените установи и организациите на социјал-
ното осигурување; 

Закон за височината на приходите на домаќин-
ството за утврдување на правото на додаток на 
деца: 

Закон за височината на приходите на домаќин-
ството на уживател на пензија доволни за издршка, 
како и за начинот на користење и губење правото 
на заштитен додаток; 

Закон за највисоката стопа на основниот при-
донес за здравствено оси-гурување на работниците; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Републичкиот фонд за унапредување на културни-
те дејности; 

Решение за именување главен директор на Ж е -
лезничкото транспортно претпријатие во Загреб. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

539. Одлука за распишување дополнителни 
избори за Просветно-културниот собор 
на Сојузната скупштина — — — — 1001 

540. Уредба за измена на Уредбата за ф и -
нансиското и материјалното работење на 
органите на управата — — — — — 1001 

541. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за издатоците за патни и други 
"трошоци што на сојузните органи на упра-
в-ата им се признаваат во материјални 
трошоци — — — — — — — — 1001 

542. Решение за измена на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на 
експлоатацијата на шуми — — — — 1002 
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