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184. 

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

185. 
Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Основниот закон за угостителската дејност, што 
10 усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од И април 1968 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 10 април 1968 година. 

П. Р. бр. 654 
12 април 1968 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

др Милош Жанко, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА II ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Основниот закон за угостителската дејност 

(„Службен лист на СФРЈ44, бр, 8/65 и 10/65), во чле-
нот 52 ставот 2 се менува и гласи: 

„Прописите за категоризацијата од членот 13 на 
овој закон во поглед угостителските објекти за 
сместување што биле распоредени во категории до 
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се 
применуваат на тие објекти почнувајќи од 1 јану-
ари 1970 година. До тој ден тие објекти можат да 
работат како објекти од онаа категорија во која 
биле распоредени според поранешните прописи." 

Се додава нов став 3, кој гласи: 
„Одредбата на ставот 2 од овој член во поглед 

рокот се однесува и на угостителските објекти за 
сместување што се изградени и отпочнале со ра-
ботење во времето од денот на влегувањето во сила 
на овој закон до 1 јануари 1968 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НИТЕ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Се прогласува Законот за посебните давачки 
при увозот на земјоделски и прехранбени произво-
ди, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 10 април 1968 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 10 април 1968 
година. 

П. Р. бр. 650 
11 април 1968 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

др Милош Жанко, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНИТЕ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗОТ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Заради поуспешно остварување на производ-

ствената политика во земјоделството, обезбедување 
стабилност на пазарот на земјоделски и прехран-
бени производи и спроведување на политиката на 
цените, при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи се плаќа посебна давачка. 

Член 2 
Сојузниот извршен совет ги определува зем-

јоделските и прехранбените производи за кои при 
увозот се плаќа посебна давачка, како и мерилата 
за утврдување на височината и начинот на утвр-
дување на посебната давачка. 

Член 3 
Височината на посебната давачка за одделни 

производи од членот 2 на овој закон ја утврдува 
Сојузниот завод за цени, во согласност со сојузниот 
секретар за стопанство и со сојузниот секретар за 
надворешна трговија. 

Член 4 
Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-

ја, во согласност со Сојузниот секретаријат за сто-
панство, а по прибавено мислење од Сојузниот за-
вод за цени, при увозот на некој производ од чле-
нот 2 на овој закон може да одобри враќање на 
посебната давачка по извршениот извоз, кога таков 
производ се увезува со цел за облагородување за-
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ради извоз, а увозот не влијае неповолно врз до-
машното производство на таков производ или врз 
извозот на односните производи од домашно по-
текло. 

Член 5 
Средствата остварени со наплата на посебна да-

вачка се приход на федерацијата и ќе се употребат 
за унапредување на пазарот на земјоделско-пре-
хранбените производи. 

Средствата од ставот 1 на овој член се водат 
на посебна сметка к а ј Народната банка на Југо-
славија. 

Одлука за користење на средствата од ставот 
1 на овој член донесува Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет и поднесува на Сојуз-
ната скупштина извештај за потрошокот на тие 
средства. 

Член 6 
За наплатување на посебна давачка при уво-

зот согласно се применуваат прописите што важат 
за наплатување на царина, 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

186. 

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА 

НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Службата на општественото книго-
водство, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 10 април 1968 година 
и на седницата на Организационо-политичкиот собор 
од 21 март 1968 година. 

П. Р. бр. 649 
И април 1968 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
претседател 

на Сојузната скупштинаЈ 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

др Милош Жанко, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО 

Член 1 
Во Законот за Службата на општественото кни-

говодство („Службен лист на СФРЈ4', бр. 23/67 и 
54/67) во членот 20 по ставот 1 се додаваат два нови 
става, кои гласат: 

„Располагањето со средствата од сметките на 
корисниците се врши и врз основа на налогот што 
го издава поверителот а го акцептира должникот 
(акцептен налог). Акцептниот налог го потпишуваат 
лицата овластени за располагање со паричните сред-
ства на сметките ка ј Службата. 

Поверителот & го поднесува акцептниот налог 
на Службата на извршување.'4 

Досегашниот став 2 станува став 4. 

Член 2 
Во членот 38 став 1 зборовите: „на сметката на 

изда.вателот на налозите" се бришат. 
Во членот 38 став 2 на крајот се додаваат две 

нови реченици, који гласат: „По исклучок, Служба-
та не ги враќа оние налози за подмирување на об-
врските спрема општествената заедница и акцеп-
тните налози за кои не постои покритие, туку ги 
извршува од приливот на средствата според пропи-
шаниот редослед. Акцептните налози Службата ги 
извршува во истиот редослед и од истите средства 
како и решенијата донесени во судска, управна и 
прекршочна постапка." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

187. 
Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВА-

ЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ САНКЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за извршување на кривичните санкции, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата па 
Сојузниот собор од 10 април 1968 година и на седни-
цата на Организационо-политичкиот собор од 21 
март 1968 година. 

П. Р. бр. 652 
11 април 1968 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
др Милош Жанко, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ САНКЦИИ 

Член 1 
Во Законот за извршување на кривичните санк-

ции („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/64) во членот 
4 ставот 1 се менува и гласи: 

„Судот што ја донесол одлуката во прв степен 
должен е, ако самиот не е надлежен за извршува-
ње, извршната одлука да му ја достави на судот 
односно на друг орган надлежен за извршувале, 
најдоцна во рок од три дена од денот кога одлу-
ката станала извршна односио од денот кога судот 
ја примил таа одлука од повисок суд." 

Член 2 
Членот 20 се менува и гласи: 
„Работите на извршувањето на казните лпше-

ние од слобода ги вршат републичките органи па 
управата надлежни за работите на правосудството 
и судовите, ако со овој закон не е пропишано пои-
наку. 

Со републички прописи се регулираат, во со-
гласност со овој закон, организацијата и другите 
прашања во врска со работите на извршувањето на 
казните лишение од слобода." 
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Член 3 
По членот 20 се додава нов член 20а, кој гласи: 
„Сојузниот совет за правосудство ја следи и 

проучува примената на системот на извршувањето 
на кривичните санкции, дава предлози за неговото 
унапредување и собира и обработува статистички 
податоци за извршувањето на казните лишение од 
слобода. 

Заради вршење на работите од својот делокруг 
Сојузниот совет за правосудство се известува за со-
стојбата и работата на казнено-поправните устано-
ви, врз основа на извештаите од републичките ор-
гани на управата надлежни за работите на право-
судството, а по потреба и со непосреден увид. 

Сојузниот совет за правосудство донесува упат-
ства за водење на статистичките податоци, како и 
за водење матична книга и личен лист за осудените 
лица." 

Член 4 
Членот 21 се менува и гласи: 
„Заради унапредување на мерките во врска со 

извршувањето на казните лишение од слобода, Со-
јузниот совет за правосудство и органите надлежни 
за работите на извршувањето на казните соработу-
ваат со научните установи, стручните здруженија 
и другите заинтересирани органи и организации." 

Член 5 
Во членот 22 ст. 3 и 5 се бришат, а досегашниот 

став 4 станува став 3. 

Член в 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Казнено-поправна установа основа и укинува 

органот определен со републички прописи. 
Две или повеќе републики можат да се спого-

дат заеднички да основат казнено-поправна уста-
нова или постојна казнено-поправна установа заед-
нички да користат. 

Со републички прописи, во согласност со овој 
закон, се регулираат назначувањето и 'разрешува-
њето од должност на раководните работници во каз-
нено-поправните установи и други прашања на ор-
ганизацијата на овие установи, како и поблиските 
услови за извршување казна во овие установи." 

Член 7 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Надзор над извршувањето на казните лишение 

од слобода во сите казнено-поправни установи врши 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на правосудството. Овој надзор се врши за-
ради обезбедување единствено извршување на каз-
ните лишение од слобода, пренесување позитивните 
искуства од работата на казнено-поправните уста-
нови, анализирање и проучување на работата на 
одделни служби во казнено-поправните установи и 
давање стручна помош за унапредување на тие 
служби. 

Надзор во поглед законитото и правилното по-
стапување спрема осудените лица во казнено-по-
правните установи, вршат републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на правосудството 
и судот, согласно со републичкиот пропис. Во вр-
шењето на овој надзор овластеното службено лице 
на републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на правосудството односно претседателот 
на судот или определен судија должен е повремено 
да ги посетува осудените лица во казнено-поправ-
ната установа и да се известува за постапувањето со 
осудените и за условите што овозможуваат законито 
и правилно постапување, како и да презема потреб-
ни мерки за да се отстранат недостатоците уочени 
при посетата." 

Член 8 
По членот 26 се додава нов член 26а, кој гласи: 
„Лицата осудени на казната затвор до една го-

дина ја издржуваат казната во казнено-поправна 

установа на територијата на републиката во која 
имаат живеалиште односно престојувалиште, а ли-
цата осудени на други казни — во казнено-поправ-
на установа на републиката во која се наоѓа судот 
што ја донесел пресудата во прв степен. 

Надлежните републички органи можат да се 
спогодат осудените лица да ја издржуваат казната 
во казнено-поправна установа на територијата на 
друга република." 

Член 9 
Во членот 27 ставот 1 се менува и гласи: 
„Упатувањето на осудените лица во казнено-

-поправните домови се врши според распоредот на 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на правосудството, во согласност со насоките 
предвидени во ст. 2 до 5 на овој член." 

Ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 
Во досегашниот став 4, кој станува став 3, се до-

дава нова реченица, која гласи: 
„Ако осудениот во овој дом не ја издржал каз-

ната до наполнетата 27 година, се упатува остато-
кот на казната да го издржи во општ казнено-по-
правен дом на републиката од која е упатен на из-
држување на казната." 

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 4 и 5. 
Се додава нов став в, кој гласи: 
„Упатувањето на осудените лица во затвори се 

врши врз основа на републичките прописи." 

Член 10 
Членот 28 се брише. 

Член 11 . 
Во членот 29 ставот 2 се менува и гласи: 
„Надзор над извршувањето на казните лишение 

од слобода во воени затвори, како и надзор во по-
глед законитото и правилното постапување спрема 
осудените лица во тие затвори, врши Државниот 
секретаријат за народна одбрана односно воен суд, 
согласно со прописот што го донесува државниот 
секретар за народна одбрана." 

Во ставот 3 зборовите: „на Сојузниот и на ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи" се 
заменуваат со зборовите: „на Сојузниот совет за 
правосудство и на републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на правосудството". 

Член 12 
Во членот 30 ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 13 
По членот 30 се додава нов член ЗОа, кој гласи: 
„Класификација на осудените лица се врши за -

ради преземање соодветни мерки за превоспитува-
ње и одржување на дисциплината. 

При класификацијата се земаат предвид лични-
те својства на осудените, природата на кривичното 
дело, видот и височината на казната, поранешниот 
живот, здравствената состојба и годините на живо-
тот на осудениот. 

По прибавено мислење од стручна служба, уп-
равникот на казнено-поправниот дом односно на 
затворот во кој постојат можности за класифика-
ција, врши распоредување и преместување на осу-
дените во одделенија и групи." 

Член 14 
Во членот 31 став 3 зборовите: „ја вршат стра-

жари" се заменуваат со зборовите: „ја врши стра-
жата на казнено-поправната установа". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Во казнено-поправните домови ВЈ кои издржу-

ваат казна женски лица стражарската служба во 
внатрешниот круг може да ја врши само стражар-
е а персонал од женски пол." 
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Член 15 
По членот 31 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
„Член 31a 

Стражата на казнено-поправна установа е во-
оружена и еднообразно униформирана. Припадни-
ците на стражата имаат право на бесплатна уни-
форма, опрема за вршење на службата и вооружу-
вање. 

Звањата на припадниците на стражата се: стра-
жар, постар стражар, надзорник на стража и запо-
ведник на стража. 

Сојузниот совет за правосудство донесува по-
блиски прописи за униформата и ознаките на при-
падниците на стражата. 

Со републички прописи се регулира стручната 
подготовка на припадниците на стража, начинот на 
вршењето на службата, вооружувањето и опремата 
на стражата. 

Член 316 
На припадник на стража што се здобил со пра-

вото на пензија му припаѓа отпремнина во височина 
на личниот доход остварен за последните три ме-
сеци. 

Член 31в 
Лицата запослени во казнено-поправните уста-

нови ги остваруваат правата на самоуправувањето 
врз основа на прописите што важат за работните 
луѓе во органите на управата.4' 

Член 16 
Во членот 32 став 1 зборовите: „со правилникот" 

се заменуваат со зборовите: „со републичките про-
писи". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Куќниот ред за казнено-поправните установи 

го донесува органот определен со републички про-
писи." 

Ставот 3 се брише. 

Член 17 
По членот 32 се додава нов член 32а, кој гласи: 
„Заради следење на влијанието на мерките што 

се применуваат во превоспитувањето на осудените 
лица, судовите од општа надлежност, воените судо-
ви и јавните и воените обвинителства организираат 
посети на казнено-поправните установи од страна на 
судии и јавни и воени обвинители." 

Член 18 
Во членот 33 зборот: „орган" се заменува со 

зборовите: „општински суд". 

Член 19 
Членот 34 се менува и гласи: 
„Осуденото лице кое е на слобода го повикува 

на издржување на казната лишение од слобода оп-
штинскиот суд на чие подрачје е живеалиштето од-
носно престојувалиштето на осудениот. Осудениот 
има право на бесплатна возна. карта за одење во 
казнено-попрабната установа ако треба да користи 
меѓуградски превозни средства. Трошоците за воз-
ната карта ги поднесува казнено-поправната уста-
нова во која се упатува осудениот. 

Осудениот кој е во притвор го упатува на из-
држување на казната лишение од слобода општин-
скиот суд на чие подрачје е затворот во кој е сме-
стен притвореникот. Трошоците за спроведувањето 
ги поднесува казнено-поправната установа во која 
се упатува осудениот. 

Општинскиот суд што ја донесол првестепената 
одлука ги презема мерките потребни за пронајдува-
ње на осудениот чие живеалиште односно престо-
јувалиште е непознато или кој е осуден во от-
суство. Ако одлуката во прв степен ја донесол ок-
ружен суд, тој заради преземање на овие мерки ќе 
ја достави извршната одлука до општинскиот суд 
во седиштето на тој окружен суд." 

Член 20 
Во членот 35 став 3 зборовите: „се издава по-

терница" и запирката пред нив се заменуваат со 
зборовите: „надлежниот општински суд донесува 
наредба за издавање потерница, што му ја доставу-
ва на надлежниот орган за внатрешни работи на из-
вршување". 

Ставот 4 се брише. 
Досегашниот став 5 станува став 4. 

Член 21 
Членот 36 се менува и гласи: 
„Осуденото лице кое е во притвор, а кое врз 

основа на одредбите од Законот за кривичната по-
стапка бара да биде упатено на издржување на 
казната лишение од слобода пред правосилноста на 
пресудата, дава за тоа изјава на записник пред су-
дијата на окружниот односно општинскиот суд, кого 
за тоа ќе го определи претседателот на судот. При 
приемот на ваква изјава судијата го предупредува 
тоа лице дека во казнено-поправната установа ќе 
биде изедначено во правата и должностите со дру-
гите осудени лица. 

Барањето на осуденото лице кое е во притвор и 
еден примерок на првостепената пресуда, судијата 
без одлагање му ги доставува на надлежниот оп-
штински суд (член 34 став 2), кој ќе одлучи за упа-
тувањето на осудениот во казнено-поправна уста-
нова. Времето поминато во оваа установа до право-
силноста на пресудата се засметува во казната. 

При одлучувањето за барањето на осудениот ќе 
се земе особено предвид времето кое според прво-
степената осуда осуденото лице би требало по за-
сметувањето на притворот да го помине на издржу-
вање на казната и оддалеченоста на казнено-по-
правната установа со оглед на потребата да биде 
обезбедено присуство на осудениот во друга кри-
вична постапка." 

Член 22 
Во членот 38 ставот 3 се менува и гласи: 
„По молба за одлагање на извршувањето на 

казната решава претседателот на надлежниот оп-
штински суд (член 34 ст. 1 и 2), кој е должен во рок 
од три дена по приемот на молбата да донесе ре-
шение. Пред донесувањето на решението општин-
скиот суд може да изврши потребни проверувања, 
заради утврдување на фактите наведени во молба-
та. До донесувањето на решението по молбата, се од-
лага почетокот на извршувањето на казната." 

Ставот 4 се брише. 

Член 23 
Членот 39 се менува и гласи: 
„Против решението со кое се одбива молбата за 

одлагање на извршувањето на казната осудениот 
има право на жалба до претседателот на надлеж-
ниот окружен суд. Жалбата не го одлага извршува-
њето на казната. Претседателот на окружниот суд 
е должен да донесе решение по повод жалбата во 
рок од три дена по приемот на жалбата. 

Против решението на претседателот на судот 
по жалбата не може да се поведе управен спор.*4 

Член 24 
Во членот 41 став 1 зборовите: „орган на упра-

вата надлежен за внатрешни работи" се заменуваат 
со зборовите: „општински суд". 

Во ставот 2 зборовите: „органот на управата 
надлежен за внатрешни работи" се заменуваат со 
зборовите: „надлежниот општински суд". 

Член 25 
Во членот 42 став 1 се додава нова реченица, 

која гласи: „Осудениот ќе-се фотографира и дакти-
лоскопира.". 

Во ставот 3 зборот: „правилникот" се заменува 
со зборовите: „републичките прописи". 
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Член 26 
Во членот 43 став 2 зборовите: „Сојузниот или 

републичкиот секретаријат за внатрешни работи" 
се заменуваат со зборовите: „органот определен со 
републички прописи". 

Член 27 
Во членот 44 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Републиките донесуваат прописи за сместува-

њето, исхраната и облеката на осудените лица." 

Член 28 
Во членот 45 се додава нов став 2, кој гласи: 
„При изборот на струката што ќе ја изучуваат 

осудените за кои се организира настава за стручно 
образование, ќе се води сметка за нивните способ-
ности и склоности, за можностите на установата и 
за другите посебни околности што се важни за ос-
тварување на целта на извршувањето на казната." 

Член 29 
Во членот 46 став 4 зборовите: „Сојузниот од-

носно републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти" се заменуваат со зборовите: „републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на право-
судството". 

Член 30 
Во членот 47 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„На осудените кои работат во затворени про-

стории мора да им се овозможи да поминат на чист 
воздух најмалку два часа дневно." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 31 
Во членот 48 став 3 зборовите: „сојузниот се-

кретар за трудот, во согласност со сојузниот секре-
тар за внатрешни работи" се заменуваат со зборо-
вите: „Сојузниот совет за труд, во согласност со 
Сојузниот совет за правосудство". 

Член 32 
Бој членот 49 став 2 зборовите: „Со правилникот 

за извршување на казните лишение од слобода" се 
заменуваат со зборовите: „Со републичкиот пропис". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Начинот на определување височината на на-

доместокот за работата на осудените го утврдува 
органот определен со републички пропис." 

Член 33 
По членот 49 се додава нов член 49а, кој гласи: 
„За пронајдоци и технички унапредувања ос-

тварени во текот на издржувањето на казната, на 
осудените лица им припаѓаат правата согласно со 
општите прописи." 

Член 34 
Во членот 50 став 2 на крајот се додаваат за-

пирка и зборовите: „а ако работеле помалку од шест 
месеци — просечен месечен надоместок за времето 
за кое што работеле". 

Член 35 
Во членот 52 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Републичките прописи содржат поблиски од-

редби за преземањето на здравствено-хигиенски 
мерки во казнено-поправните установи." 

Член 36 
Во членот 54 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Како членови на потесното-семејство се под-

разбираат: брачниот другар, децата, родителите, 
браќата и сестрите, посвоителот и посвоеникот." 

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 8 до б. 

Член 37 
Во членот 55 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Осудениот има право, на неговото барање, ед-

наш месечно да го посети полномошникот што го 
застапува во неговите работи. Управникот на каз-
нено-поправната установа ќе му дозволи на осуде-
ниот, на негово барање, полномошникот да го посе-
ти и повеќе пати во еден месец ако се во прашање 
работи сврзани за рок или други неодложни ра-
боти." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 38 
Во членот 56 став 3 зборовите: „определува пра-

вилникот" се заменуваат со зборовите: „определу-
ваат републичките прописи". 

Член 39 
Членот 58 се менува и гласи: 
„На молба на осудениот или на предлог на уп-

равникот на казнено-поправната установа може од 
оправдани причини по исклучок да му се дозволи 
на осудениот прекин на издржувањето на казната, 
кој не може да трае подолго од три месеци. Преки-
нот кој што се дозволува заради лекување, може да 
трае до завршувањето на лекувањето. 

Прекин на издржувањето на казната ќе се доз-
воли и на барање на надлежниот јавен обвини-
тел, кога тој поднесол барање за заштита на зако-
нитоста. 

Времето поминато на слобода, во случај на о-
добрен прекин, не се засметува во издржување на 
казната. 

Решение за прекин на издржувањето на каз-
ната донесува органот што врши надзор во поглед 
законитото и правилното постапување спрема о-
судените лица (член 26 став 2), а кој е определен со 
републички пропис. 

Молбата на осудениот за прекин на издржува-
њето на казната казнено-поправната установа со 
свое мислење му ја доставува на органот од ставот 
4 на овој член. 

Против решението со кое се одбива молбата на 
осудениот за прекин на издржувањето на казната 
не може да се изјави жалба ниту да се поведе 
управен спор." 

Член 40 
Во членот 59 став 3 зборовите: „Сојузниот од-

носно републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти" се заменуваат со зборовите: „републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на право-
судството". 

Член 41 
Во членот 60 став 3 зборовите: „може да се" се 

заменуваат со зборовите: „припадникот на стража 
може да", а зборот: „службеникот" — со зборо-
вите: „службено лице". 

Член 42 
Членот 61 се менува и гласи: 
„При вршењето на службените работи припад-

ниците на стража смеат да употребат огнено оруж-
је само ако поинаку не можат: 

1) да го заштитат животот на луѓето; 
2) да одбијат непосреден напад со кој се за-

грозува нивниот живот; 
3) да одбијат напад на објект што го обезбе-

дуваат; 
4) да спречат бегство на осудено лице од каз -

нено-поправен дом од затворен тип односно од од-
деление од затворен тип на казнено-поправен дом. 

Во случаите од ставот 1 на овој член припадни-
ците на стража можат да употребат огнено оружје 
само ако со употреба на физичка сила, гумена пал-
ка или други средства на принуда предвидени со 
прописите за вршење на службата на стража не 
можат да обезбедат извршување на службената 
работа. 
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Припадниците на стража кои службата ја вр-
шат под раководството на старешина, смеат да упо-
требат огнено оружје само по негова наредба. На-
редба за употреба на огнено оружје старешината 
може да издава само во случаите предвидени во 
ст 1 и 2 на овој член. 

Овластувањата од овој член ги има и управни-
кот на казнено-поправна установа. 

За секоја употреба на огнено оружје спрема о-
судениот ќе се извести веднаш републичкиот ор-
ган на управата надлежен за работите на право-
судството.44 

Член 43 
По членот 61 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 61 а 
Ако средствата на принуда се употребени во 

границите на овластувањата од членот 60, а огнено 
оружје — во границите на овластувањата од членот 
61 на овој закон, исклучена е одговорноста на слу-
жбеното лице кое такво средство употребило. 

Ако против припадник на стража се води кри-
вична постапка поради употреба на средства на 
принуда или огнено оружје при вршење на служ-
бената работа, казнено-поправната установа ќе му 
обезбеди стручна правна помош во врска со во-
дењето на постапката. 

Сојузниот совет за правосудство донесува поб-
лиски прописи за употребата на огнено оружје и 
други средства на принуда. 

Член 616 
Одредбите од чл. 60 и 61 став 1 точ. 1, 2 и 3 и ст. 

2 и 3 и членот 61а на овој закон согласно се при-
менуваат и кога средствата на принуда се употре-
буваат спрема лица притворени поради извршено 
кривично дело. 

Припадниците на стража можат да употребат 
огнено оружје и кога е потребно да се спречи бег-
ство на лице притворено поради сторено кривично 
дело за кое е предвидена казна строг затвор од 15 
години или потешка казна.'1 

Член 44 
Во членот 65 став 4 зборовите: „сојузниот од-

носно републичкиот секретар за внатрешни работи" 
се заменуваат со зборовите: „републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на правосуд-
ството". 

Член 45 
Во членот бб став 1 зборовите: „на Сојузниот 

односно републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи" се заменуваат со зборовите: „на републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
правосудството4. 

Член 46 
Членот 68 се менува и гласи: 
„За условниот отпуст на осудените лица одлу-

чува комисија за условен отпуст што ја образува 
републичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на правосудството." 

Член 47 
Во членот 69 став 3 втората реченица се брише. 

Член 48 
Членот 71 се менува и гласи: 
„При напуштање на казнено-поправната уста-

нова условно отпуштениот ќе го назначи местото во 
кое ќе престојува за време траењето на условниот 
отпуст. По доаѓањето во тоа место условно отпуш-
тениот е должен да му се пријави на надлежниот 
орган за внатрешни работи, 

Во случај на промена на престојувалиштето, у-
словно отпуштениот е должен за тоа да го извести 
општинскиот орган на управата надлежен за внат-
решни работи на кој му се пријавил. 

Условно отпуштениот кој во рок од осум дена 
од денот на отпуштањето не му се пријави на над-
лежниот орган за внатрешни работи или не ја при-
јави промената на престојувалиштето, ќе се казни 
за прекршок со парична казна до ЗОО динари." 

Член 49 
Во членот 72 по ставот 2 се додаваат три нови 

става, кои гласат: 
„Осудениот ќе се ослободи од секоја работа во 

казнено-поправната установа на два дена пред от-
пуштањето, за да може да си ги уреди своите ра-
боти и да се приготви за излегување. 

Осудениот пред неговото отпуштање од казне-
но-поправиата установа ќе го прегледа лекар. 

Осудениот кој се отпушта од казнено-поправ-
ната установа има право на бесплатна возна карта 
до своето поранешно живеалиште или до местото 
што ќе го избере за ново живеалиште, а ако е 
странец — до граничниот премин. Трошоците на 
возната карта ги поднесува казнено-поправната у-
станова од која осудениот е отпуштен." 

Член 50 
Во членот 74 став 3 зборовите: „односно око-

лиските" се бришат. 

Член 51 
Во членот 75 став 2 по зборот: „претставници" 

се додаваат зборовите: „на .судот и". 

Член 52 
Во членот 78 став 1 по зборовите: „за малолет-

ници или" се додаваат зборовите: „одвоено од дру-
гите осудени лица". 

Член 53 
По членот 80 се додава нов член 80а, кој гласи: 
„На осудениот малолетник кој со своето пове-

дение и залагање во учењето и работата им служи 
како пример на другите малолетници, управникот 
на казнено-поправниот дом може да му одобри от-
суство заради посетување на родителите или други 
блиски роднини. 

Отсуството може да се даде најмногу двапати 
во текот на една година и може да трае секојпат до 
14 дена. Отсуството се одобрува, по правило, во вре-
ме кога не се одржува редовна настава." 

Член 54 
Во членот 81 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Осудените малолетници го поминуваат сло-

бодното време, по правило, на чист воздух, и тоа 
најмалку три часа дневно.44 

Член 55 
По членот 83 се додава нов член 83а, кој гласиш 
„Калоричната вредност на дневните оброци иа 

исхраната во казнено-поправниот дом за малолет-
ници не може да биде помала од 3.000 ка лорин/' 

Член 56 
Во членот 85 ст. 1 и 2 бројот: „30.000" се заме-, 

нува со бројот: „500", 

Член 57 
Членот 105 се менува и гласи; 
„За извршување смртна казна е надлежен 

кружниот суд на чие подрачје е затворот во кој се 
наоѓа осуденото лице. 
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Смртната казна је извршуваат припадници на 
милицијата пред комисија чии членови ги опреде-
лува претседателот на окружниот суд. Комисијата 
ја сочинуваат: судија на окружниот суд, јавниот 
обвинител, управникот на затворот и лекар. 

За извршувањето на смртната казна се соста-
вува записник." 

Член 58 
По членот 106 се додава нов член 106а, кој 

гласи: 
„Сојузниот совет за правосудство донесува поб-

лиски прописи за 'извршување на смртната казна." 
Член 59 

Во членот 110 став 4 по зборот: „заводот" се 
додаваат запирка и зборовите: „на барање на су-
дот од ставот 2 на овој член,". 

Член 60 
Во членот 111 зборовите: „општинскиот орган 

на управата надлежен за внатрешни работи" се 
заменуваат со зборовите: „надлежниот орган за 
внатрешни работи". 

Член 61 
Членот 112 се менува и гласи: 
„Основањето и надворешното обезбедување на 

посебните заводи за чување и лекување, како и 
надзорот над нив, се регулираат со републички про-
писи." 

Член 62 
Во членот 113 ставот 1 се менува и гласи: 
„Трошоците за извршување на мерката на без-

бедност упатување во завод заради чување и леку-
вање, се осигуруваат со претсметката на органот 
определен со републички прописи." 

Член 63 
Членот 114 се менува и гласи: 
„Републиките донесуваат поблиски прописи за 

извршување на одредбите од оваа глава." 

Член 64 
Членот 119 се менува и гласи: 
„Републиките донесуваат поблиски прописи за 

извршување на одредбите од оваа глава". 

Член 65 
Во членот 120 став 1 зборовите: „општинскиот 

орган на управата надлежен за внатрешни работи" 
се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган за 
внатрешни работи". 

Член бб 
Во членот 140 став 1 зборовите: „или околиски-

те* се бришат. 
Член 67 

Во членот 14 став 3 зборовите: „или истражен 
затвор" и во членот 29 став 1 точка 2 зборовите: 
„и истражен затвор" се бришат. 

Во членот 30 став 2, членот 31 став 1, членот 
59 став 4, членот 64 став 1, членот 122 став 3, членот 
128 став 3, членот 142 ст. 1 и 2, членот 143 ст. 1 и 2, 
членот 146 став 1 и членот 147 ст. 1 и 2 зборот: 
„службеник" во различно членување се заменува 
со зборот: „работник" во соодветно членување. 

Во чл. 90, 101 и 133 зборовите: „сојузниот секре-
тар за правосудство" се заменуваат со зборовите: 
„Сојузниот совет за правосудство". 

Член 68 
До денот на влегувањето во сила на овој закон 

судовите и органите на управата надлежни за ра-
ботите на правосудството ќе извршат подготовки за 
преземање работите на службата за извршување 
казните лишение од слобода од органите на внат-
решните работи. 

Со преземањето работите од службата за извр-
шување казните лишение од слобода органите на 

управата надлежни за работите на правосудството 
и судовите ги преземаат и сите работници запосле-
ни во казнено-поправните установи, како и работ-
ниците што работат на работите на извршувањето 
на казна во органите на внатрешните работи. 

Член 69 
На припадник на стража што ги остварил пра-

вата на пензија во времето од 1 јануари 1967 година 
до денот на влегувањето во сила на овој закон му 
припаѓа отпремнина според одредбата на членот 
316 од овој закон. 

Член 70 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

сите средства (финансиски и материјални средства, 
објекти и опрема на казнено-поправните установи, 
станови, превозни средства, средства за врска и др.), 
како и правата и обврските, на органите на внат-
решните работи од областа на извршувањето на 
казните лишение од слобода, преминуваат врз ор-
ганите што ги преземаат работите на оваа служба. 

Член 71 
Со републички пропис се определува кои ор-

гани ќе бидат надлежни за извршување на казната 
затвор изречена во прекршочна постапка, како и 
за упатување на осудените лица во затвор и за до-
несување решенија за одлагање односно прекину-
вање на извршување на казната затвор. 

Член 72 
До донесувањето на прописите предвидени со 

одредбите на Законот за извршување на кривични-
те санкции што се изменети и дополнети со овој 
закон, ќе се применуваат важечките прописи, до-
колку не се во спротивност со одредбите на овој 
закон. 

Член 73 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за извршување на кривичните 
санкции. 

Член 74 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1968 

година. 

188. 

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАН-
СКИТЕ ЕДИНИЦИ НА ЌАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛ-

НИТЕ УСТАНОВИ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
работењето на стопанските единици на казнено-
-поправителните установи, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 
април 1968 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 10 април 1968 година. 

П. Р. бр. 651 
11 април 1968 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ« е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
др Милош Жанко, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА КАЗНЕНО-ПО-

ПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ 

Член 1 
Во Законот за работењето на стопанските еди-

ници на казнено-поправителните установи („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/60 и 16/61 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65) по членот 9 втората ре-
ченица се брише. 

Член 2 
Во членот 11 ставот 1 се менува и гласи: 
„Стопанските единици на казнено-поправител-

ните установи ги имаат фондовите кои според оп-
штите прописи ги имаат стопанските организации, 
а основањето на други фондови и начинот на рас-
пределба на доходот на овие фондови и за средства 
за вршење на редовната дејност на казнено-поп-
равителните установи се регулираат со републички 
прописи." 

Ст. 3, 4 и 5 се бришат. 

Член 3 
Во членот 12 зборовите: „предвидени во прет-

ходниот член" се заменуваат со зборовите: ».осно-
вани со републички прописи". 

Член 4 
Во членот 13 зборовите: „сојузниот секретар за 

внатрешни работи" се заменуваат со зборовите: 
„старешината на републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на правосудството". 

Член 5 
Во членот 15 став 2 зборовите: „иако не се за-

пишани во надворешнотрговскиот регистар" се 
бришат. 

Ставот 3 се брише. 

Член 6 
Членот 18 се брише. 

Член 7 
Членот 20 се менува и гласи: 
„Работните луѓе запослени во стопанските еди-

ници на казнено-поправителна установа ги ос-
тваруваат правата на самоуправување во рамките 
на работната заедница согласно со членот 316 од 
Законот за извршување на кривичните санкции." 

Член 8 
Членот 20а се брише. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Упатството за користење на 
средствата на фондовите на стопанските единици 
на казнено-попрнвителните установи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/63). 

Член 10 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст ка Законот за работењето на стопанските еди-
ници на казнено-поправителните установи. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1968 го-

дина. 

189. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 2 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА СОЈУЗ-
НАТА СКУПШТИНА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗ-
БОР НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се прогласува Одлуката на Сојузната скупшти-
на за разрешување и избор на член на Сојузи: г 
извршен совет усвоена на заедничката седница на 
Сојузниот собор и на Соборот на народите од 10 
април 1968 година. 

ПР бр. 653 
11 април 1968 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

190. 
Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија и Уставниот Амандман I точка 3, во врска 
со членот 227 став 3 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Сојузната 
скупштина, на предлог од претседателот на Сојуз-
ниот извршен совет а врз основа на мислењето на 
Комисијата за избор и именувања, на заедничката 
седница на Сојузниот собор и Соборот на народите 
од 10 април 1968 година, донесе 

. О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Се разрешува од функцијата член на Сојуз-
ниот извршен совет Јанез Становник, поради оде-
ње на нова должност. 

2. За член на Сојузниот извршен совет се из-
бира инж. Миран Мејак, сојузен пратеник. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 984 

И април 1968 година 
Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
др Милош Жанко, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

191. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 11 април 1968 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 10 април 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО СТРАН-
СКИ КРЕДИТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ОБЈЕКТИ НА АЛУМИНИУМСКАТА 
ИНДУСТРИЈА 

1. Народната банка на Југославија ќе даде од 
името на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија гаранција: 
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1) за Алуминиумскиот комбинат во Титоград и 
за Југословенската инвестициона банка, по креди-
тите склучени со странски кредитори заради реали-
зација еа програмата за изградба на Алуминиум-
окиот комбинат во Титоград, и тоа: Рудник на бок-
сит — капацитет 710.000 t/g. фабрика за глиница — 
капацитет 200.000 t/g. електролиза на алуминиум — 
капацитет 50.000 t/g и објекти на енергетиката — 
годишно производство 1.013,6 GWh. Гаранцијата за 
овие кредити се дава до износот од 437,500.000 дина-
ри во девизи од значење за одржувањето ликвид-
носта во меѓународните плаќања; 

2) за Алуминиумскиот комбинат — Мостар, за 
ТЛМ „Борис Кидрич" —• Шибеник, за Електропри-
вреда Далмације — Сплит, кои се зачленети во 
Деловното здружение на елехтроалуминиумската 
индустрија „ЈУГАЛ" — Сплит, и за Инвестиционата 
банка — Сараево, Привредната банка — Загреб, Ин-
вестиционо-комерциј алката банка — Сплит и за 
други овластени деловни банки, по кредитите склу-
чени со странски кредитори заради реализација на 
програмата за изградба на фабрика за глиница — 
капацитет 200.000 t/g, во Мостар, електролиза на 
алуминиум — капацитет 50.000 t/g, во Шибеник и 
ХЕ Обровац, годишно производство 1056 GWh. Га-
ранции јата за овие кредити се дава до износот од 
775.000.000 динари,вклучувајќи ја во тој износ и кама-
тата на кредитите, од кој износ најмногу до 
323,750.000 динари во девизи од значење за одржу-
вањето ликвидноста во меѓународните плаќања. 

2. Народната банка на Југославија ќе ја даде 
гаранцијата во смисла на точката 1 под 1 и 2 од 
оваа одлука под услови претпријатијата означени 
во таа точка да преземат обврска дека во целост 
ќе ги подмируваат динарските и девизните обврски 
по добиените странски кредити за целите од таа 
точка од средствата со кои според важечките про-
писи самостојно располага РТ за тие цели, како и 
наведените овластени деловни банки односно Југо-
словенската инвестициона банка да и се обврзат на 
Народната банка на Југославија дека, ако корисни-
ците на странските кредити не ги подмират своите 
динарски и девизни обврски по тие кредити во 
договорените рокови, самите ќе ги подмируваат тие 
обврски од сопствени средства. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 969 

12 април 1968 година 
Белград 

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

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Петар Зечевиќ, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

192. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, а 
во врска со членот 40 став 3 од Основниот закон за 
електростопанството, Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 11 април 1968 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 29 февру-
ари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

Измените и дополненијата на Статутот на За-
едницата на југословенското електростопанство што 
ги усвои собранието на Заедницата на југословен-

ското електростопанство на своите седници од 21 
декември 1967 година и 27 февруари 1968 година, 
— се потврдуваат. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 954 
12 април 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Петар Зечевиќ, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

193. 

Врз основа на членот 12 став 1, во врска со чле-
нот 23 став 1 точка 4 и чл. 155 и 156 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/67), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на сојузен пратеник во Сојузниот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 65 — 
Љубљана I. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат во оп-
штинските собранија на подрачјето на Изборната 
единица 65 — Љубљана I на 3 јуни 1968 година, а 
од страна на избирачите на 16 јуни 1968 година. 

02 бр. 1616/1 
16 април 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

194. 

Врз основа на членот 35 од Законот за преми-
нување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65 и 12/67), на предлог од сојузниот секретар 
за внатрешни работи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И 
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО И НАСТА-
НУВАЊЕТО ВО ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ ОД МОР-
СКИОТ БРЕГ, ОСТРОВИ И ДЕЛОВИ ОД ОСТРОВИ 

1. Во Одлуката за забрана и ограничување на 
движењето и настанувањето во одделни делови од 
морскиот брег, острови и делови од острови („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/67) точката 1 се менува 
и гласи: 

„1. На Брионските Острови, островите Гргур, 
Голи и Мамула, полуоетровот Превлака на влезот 
во Бококоторскиот Залив, како и на делот о; мор-
скиот брег северно од Пула кој го опфаќа подрач-
јето ограничено со линијата: увала Велика Драга — 
по штињанскиот пат до оградата на бившата хидро-
база, по таа ограда до патот кој води до местото 
Шурјан, по фажанскиот пат до Фажана, вклучувај-
ќи го тука и местото Фажана, од Фажана по патот 
до Перој, вклучувајќи го тука и местото Порој, од 
Перој по патот до ртот Барбарин, — забрането им 
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е настанување на југословенски и странски држав-
јани. 

По исклучок, југословенски држајвјани можат 
да се настануваат на делот од морскиот брег увала 
Велика Драга — ?рт Барбарига врз основа на одо-
брение од органот на внатрешните работи опреде-
лен со републички пропис. 

Движење на подрачјата од ставот 1 на оваа точ-
ка е дозволено само со дозвола. Југословенски др-
жавјани на делот од брегот северно од Пула и на 
островот Мамула, а странски државјани само на 
островот Мамула, можат да се движат без дозвола." 

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

P. п. бр. 44 
12 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шииљак, е. р. 

195. 

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

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1968 ГОДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот дода-
ток во 1968 година се утврдува во износ од 800 ди-
нари. 

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

P. п. бр. 43 
12 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпил»ак, е. р. 

196. 

Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 
1 и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална политика, со-
јузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВА-
ЛИТЕТОТ НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ НА КА-
ФЕ, ЧАЛОТ, ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА 
СУПА, ПЕКАРСКИОТ КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА 
ПЕЧИВО, ПРАШОКОТ ЗА ПУДИНГ, ДИЕТЕТСКИ-

ТЕ ПРОИЗВОДИ И АДИТИВИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на кафето и су-

рогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за 
супа, пекарскиот квасец, прашокот за печиво, пра-
шокот за пудинг, диететските производи и адити-
вите („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/63, 2/64, 25/65, 
50/66, 10/67 и 54/67), во членот 86 по зборот: „агар-
-агар," се додаваат зборовите: „како и динатриумор-
тофосфат (Na^HPOi) до 0,3% и тетранатриумпиро-
фосфат (Na 1Р2О7) до 0,6% сметано на готов пудинг/'. 

Член $ 
Во членот 115 во табелата која има наслов: „1) 

бои раствор диви во вода:" во колоната: „Трговски 
назив" под зборовите: „Sunset yellow F. C.F" се до-
даваат зборовите: „Patentblan V" и по нив во соод-
ветните следни колони зборовите: „син 826 42051**. 

Член 3 
Овој' правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2644/1 
3 април 1968 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

др Боривое Је лик, е. р. 

197. 

Врз основаа на членот 10 од Законот за здрав-
ствената заштита на странци во Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ4 ', бр. 23/67), Сојузниот совет за 
здравство и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ ОД СРЕДСТВАТА 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНИ УСЛУГИ ДАДЕНИ НА СТРАНЦИ ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Надоместоците за здравствени услуги дадеви 
ма странци кои според членот 8 од Законот за 
здравствената заштита на странци во Југославија 
(во понатамошниот текст: Законот) се плаќааг од 
средствата на федерацијата, се исплатуваат врз ос-
нова на пресметка на здравствената установа. 

2. Здравствените установи му ги доставуваат 
пресметките заради наплата непосредно на Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална политика. 

3. Пресметката за исплата на надоместокот 
здравствената установа ја составува по дадена ус-
луга и таа ги содржи следните податоци: 

1) назив на установата во која е дадена здрав-
ствената услуга; 

2) зга странци — членови на посада на странски 
поморски бродови или пловила за внатрешна пло-
видба, заболени од венерични болести — назив на 
бродот и земјата чиј е бродот, а за другите стран-
ци — презиме и име, година на раѓањето, занима-
ње, државјанство и живеалиште односно пре-
стојувалиште на странецот на кој му е дадена 
здравствената услуга, со ознака на улицата 
и бројот на станот во земјата чиј држав-
јанин е тој, како и престојувалиште во Југославија, 
со ознака на улицата и бројот на станот — ако има 
престојувалиште во Југославија; 

3) број на матичната книга односно здравствениот 
картон или дневникот, време во кое се дадени услу-
гите, број и вид на извршените услуги, цени на ус-
лугите односно други елементи по кои се врши пре-
сметување на надоместокот за услугите, и вкупен 
износ на надоместоците за дадените здравствени 
услуги; 

4) констатација на установата за изјавата па 
странецот на кој му е дадена здравствена услуга 
дека нема право на користење здравствена услуга 
по никој друг основ пропишан во членот 1 став 2 
и членот 5 на Законот (дека здравствена заштита 
не му е обезбедена според прописите за здравстве-
ното осигурување во Југославија или врз основа ira 
меѓународна спогодба, дека не се наоѓа на школу-
вање или усовршување за сметка на стопанска или 
друга организација или орган и дека од нив не 
прима стипендија и ел.); 
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5) назначување на точката од членот 8 на За-
конот според која надоместокот за здравствените 
услуги се плаќа од средствата на федерацијата. 

За странци на кои им е признаен статус на бе-
галец и за странци на кои им е одобрен азил во Ју-
гославија, а материјално се необезбедени, покрај по-
датоците од ставот 1 на оваа точка, се доставуваат и 
следните податоци: број' на решението за признае-
ниот статус на бегалец односно за одобрениот азил, 
назив на органот што го издал решението, број на 
исправата со која се потврдува дека тие се мате-
ријално необезбедени (дека како на такви им е до-
делена материјална помош и ел.) и назив на орга-
нот што ја издал исправата. Ако овие странци се 
материјално обезбедени, а од нив сепак не можат 
да се наплатат трошоците на здравствените услуги, 
здравствената установа на товар на средствата на 
федерацијата ќе им укаже медицинска по-
мош, а на пресметката ќе констатира дека напла-
тата не можела да се изврши. 

4. Како здравствени услуги дадени на странци, 
за кои надоместоци се плаќаат од средствата на фе -
дерацијата, се подразбираат и лекови издадени по 
рецепти. 

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

Бр. 1354 
26 март 1968 година 

Белград 

По отсели тел на 
Сојузниот совет за здравство 

и социјална политика, 
др Никола Георгиевски, е. P-

198. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ14, 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 ТОЛЕ-

РАНЦИИ НА ДОЛЖИНСКИ МЕРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Називни отстапувања за оски во 
тслеранциски полиња а, b, е, за на-
зпвпи мери до 500 mm — — — JUS М.А1.150 

Називии отстапувања за оски во 
толеранциски полиња d, е, f, g, за на-
зивни мери до 500 mm — — — — JUSM.A1.151 

Називни отстапувања за оски во 
толеранциско поле h, за називни 
мери до 500 mm — — — — — ЈТЈЅМ.А1.152 

Називни отстапувања за оски во 
толеранциски полиња ј, јѕ, за назив-
ите мери до 500 mm — — — — — JUSM.A1.153 

Казивни отстапувања за оски во 
толеранцисхи полиња k, т , п, за на-
зивни мери до 500 mm — — — JUS М.А1.154 

Називии отстапувања за оски во 
толеранциски полиња р, г, ѕ, за ка-
знени мери до 500 mm — — — — JUS М.А1.155 

Називни отстапувања за оски во 
толеранциски полиња t, и, за на-
ЗИВНИ мери до 500 mm — — _ — JUS М.А1.1Ѓ6 

— JUS М.А1.170 

j u s M . A i . m 

JUS M.A1.172 

JUS M.A1.173 

— JUS M.A1.174 

JUS M.A1.176 

Називни отстапувања за оски во 
толеранциски полиња v, х, у, за на-
зивни мери до 500 mm — — ~ — JUSM.A1.I57 

Називни отстапувања за оски во 
толеранциски полиња z, za, zb, zc, за 
називни мери до 500 mm — — — JUSM.A1.158 

Називни отстапувања за дупки 
во толеранциеки полиња А, В, С, 
за називни мери до 500 mm 

Називни отстапувања за дупки 
во толеранциски полиња D, Е, F, G, 
за називни мери до 500 mm — — 

Називни отстапувања за дупки 
во толеранциско поле Н, за називни 
мери до 500 mm — — — — — 

Називни отстапувања за дупки 
во толеранциски полиња Ј, Јѕ, за на-
зивни мери до 500 mm — — — — 

Називни отстапувања за дупки 
во толеранциски полиња К» М, N, за 
називни мери до 500 mm — 

Називни отстапувања за дупки 
во толеранциски полиња Р, В, Ѕ, Т, 
IT за називни мери до 500 mm — — JUSM.A1.175 

Казнени отстапувања за дупки 
во толеранциски полиња, V, X, Y, за 
називан мери до 500 mm — — — 

Називни отстапувања за дупки 
во толеранциски полиња Z, ZA, ZB, 
ZC, за набиени мери до 500 mm — — JUSM.A1.177 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 Јануари 1969 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Назлвни отстапувања за оски 
во толеранциски полиња а, b, е за на-
зивни мерки од 1 до 500 mm — — JUSM.A1.150 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Називни отстапувања за оеки 
во толеранциеки полиња d, е, f, g за 
називни мерки од 1 до 500 mm — — 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Називни отстапувања за оски 
во толеранциско поле h за називни 
мерки од 1 до 500 mm — — — — 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Казнени отстапувања за оски 
во толеранциско поле ј за називни 
мерки од 1 до 500 mm — — — — 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Н-азивни отстапувања за оски 
во толеранциски полиња k, m, п за 
називни мерки од 1 до 500 mm — — 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Називни отстапувања за оски 
во толеранциски полиња р, r, ѕ за ка-
знени мерки од 1 до 500 mm 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Казнени отстапувања за оски 
во толеранциски полиња t, и за на-
зиваш мерки од 1 до 500 mm — — 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Казивни отстапувања за оски 
во толеранциски полиња х, z за ка-
знени мерки од 1 до 500 mm — — 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Казнени отстапувања за оски 
во толеранциски полиња zb, zc за на-
зивни мерки од 1 до 500 mm —- — 

JUS М.А1.151 

JUS М.А1.152 

JUS M.A1.153 

JUSM.Al.lo4 

— JUS M.A1.155 

JUS M.A1.156 

JUS M.A1.157 

JUS M.A1.158 
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— Толеранции на мерки за дол-
жина: Називни отстапувања за дупки 
во толеранциски полиња А, В, С за 
називни мерки од 1 до 500 mm — — JUSM.A1.170 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Називни отстапувања за дупки 
во толеранциски полиња D, Е, F, G 
за називни мерки од 1 до 500 mm — JUSM.A1.171 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Називни отстапувања за дупки 
во толеранциско поле Н за називни 
мерки од 1 до 500 mm — — 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Називни отстапувања за дупки 
во толеранциско поле Ј за -називни 
мерки од 1 до 500 mm — — — — 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Називни отстапувања за дупки 
во толеранциски полиња К, М, N за 
називни мерки од 1 до 500 mm — — 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Називни отстапувања за дупки 
во толеранциски полиња Р, R, Ѕ, Т за 
називни мерки од 1 до 500 mm — — JUS.M.A1.175 

— JUS М.А1Л72 

JUS М.А1.173 

JUS M.A1.174 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Називни отстапувања за дупки 
во толеранциски полиња U, X за ка-
знени мерки од 1 до 500 mm — — JUSM.A1.176 

— Толеранции на мерки за дол-
жина: Називаш отстапувања за дупки 
во толеранциски полиња Z. ZB, ZC за 
називни мерки од 1 до 500 mm — — JUS М.А1.177 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
за толеранциите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/55). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престану в»аат да важат на 1 јануари 
1969 година. 

Бр. 27-2027/1 
19 март 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

199. 
Врз основа на членот 8 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 

49/66, 5/67, 54/67 и 9/68), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната у-
права за царини утврдува 

Л И С Т А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ ШТО 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ ПРИМААТ ОД 

СТРАНСТВО 

1. Во Листата на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани ги 
увезуваат, внесуваат или примаат од странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67) во точката 1 се вр-
шат следните измени и дополненија: 

1) во ред. бр. 41 во точката 2 по зборовите: „маслени бои" 
2) во ред. бр. 51 бројот: „5,00" се заменува со бројот: „10"; 
3) во ред. бр. 53 точ. 1 и 2 се заменуваат со четири нови точки, кои гласат: 

„1) декоративни и украсни предмети kg 
2) предмети за технички и куќни потреби kg 
3) плочички за обложување на ѕидови kg 
4) друго kg 

4) во ред. бр. 118 точката 1 се брише. 
Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 1 и 2; 
5) по ред. бр. 126 се додаваат четири нови редни броеви, кои гласат: 

тем1 

се додаваат зборовите: „и китови" 

100 
40 
20 
30"; 

„126а 73.10 Бетонско железо 
1265 73.11 Поцинкуван лим 
126в 73.22 Резервоари — танкови за собирање течност 
126г 73,25 Жичена мрежа за оргада — пластифииирана 

6) во ред. бр. 128 се додаваат нови точ. 1 и 2, кои гласат: 
„1) Плински печки за етажно греење на стан 

со термостат, без електрична пумпа за 
циркулација на вода: 
а) до 18.000 kcal 
б) од 18.000 до 25.000 kcal 

2) комбинирани плински печка за етажно 
греење ка стан со термостат и со вграде-
на електрична пулта за циркулација на 
вода од 2*0.000 kcal 

kg 
kg 
kg 
ш 

парче 
парче 

парче 

1,50 
2,50 

10 
10"; 

1.800 
2.500 

Пред досегашното наименување се додава озн ината: 
' се бришат. 

Во забелешката кон овој реден број точката 4 се брише; 
7) по рсл,, бр. 129 точката 1 се менува и гласи: 

„1) садови емајлирани 

,,3'к и но него зборовите: 

kg 

3.300". 
„или со друг СИС-

10". 
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По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) миј ачки за садови од не'рѓосувачки челик: 

а) со едно лавабо и плоча за сушење парче 
б) со две лавабоа, без плоча за сушење парче 
в) со две лавабоа и плоча за сушење парче 

500 
700 

1.000" 

8) во ред. бр. 133 во точ, 1 и 2 зборовите: „коса (ред)" се заменуваат со зборот: „парче"; 

9) по ред. бр. 138 се додава нов ред. бр. 138а, кој гласи: 
„138а 84.13 Горилници: 

1) адаптери за собна печка парче 650 
2) атомизери: 

а) за етажно греење парче 1.500 
б) за централно греење парче 3.000"; 

10) во ред. бр. 139 во точката 1 во текстот под а) одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„1) компресиони lit 
2) апсорпциона! lit 

Точката 2 се менува и гласи: 
„2) Конзерватори за смрзнување (разладни 

витрини) lit 

11) по ред. бр. 139 се додава нов ред. бр. 139а, кој гласи: 
„139а 84.17 Електрични машини за варење кафе (ехргеѕѕо) 

за угостителството, освен автоматските: 
1) со 1 група (рачка) парче 
2) со 2 групи (рачки) парче 
3) со 3 групи (рачки) парче 
4) со 4 групи (рачки) парче 
5) со 5 групи (рачки) парче 
6) со 6 групи (рачки) парче 

12) во ред. бр. 143 точ. 1 до 3 се заменуваат со пет нови точки, кои гласат: 
„1) Плугови: 

а) запрежни: 
1) обични: 

а) еднобраздни парче 
б) двобраздни парче 

2) свртувачи парче 

б) тракторски: 
1) носени: 

а) обични: 
— еднобраздни 
— двобраздни 
— трибраздни 

б) свртувани: 
— еднобраздни 
— двобраздни 
— трибраздни 

2) влечени: 
а) обични: 

— еднобраздни 
— двобраздни 
— трибраздни 
— повеќебраздни 

б) свртувани: 
— еднобраздни 

2) Брани: 
а) запрежни: 

1) со цврста рамка 
2) мрежесги — членести 

б) тракторски: 
1) со цврста рамка: 

а) од работна широчина до 120 cm 
(дводелни) 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
по бразда 

парче 

парче 
парче 

парче 

8 
9" 

12"; 

4.000 
5.000 
7.000 
9.000 

12.000 
15.000"; 

250 
350 
400 

700 
900 

1.200 

2.000 
3.000 
4.000 

1.200 
1.800 
2.400 

700 

3.000 

200 
250 

500 
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б) од работна широчина над 120 cm 
(триделни и повеќеделни) 

2) мрежест!! — члепести: 
а) од работна широчина до 120 еш 

(дводелни) 
б) од работна широчина над 120 cm 

(триделни и повеќеделни) 

3) Чпнијаши: 
а) запрежни 
б) тракторски: 

1) од работна широчина до НО cm 
2) од работна широчина над 110 до 

210 cm 
3) од работна широчина над 210 cm 

4) Сеј алки: 
а) запрежни: 

1) дворедни за сеидба на пченка, сон-
чоглед и слични култури 

2) повеќередни за сеидба на пченица, 
детелина и слични култури 

б) тракторе™: 
1) повеќередни за сеидба на пченка, 

сончоглед, репа и слични култури 

2) повеќередни за сеидба на пченица, 
детелина и слични култури 

5) Копачки: 
а) запрежни 
б) трактора«^ 

1) фрезери: 
а) едноредни (комплетни): 

— од работна широчина до 40 cm 
— од работна широчина над 40 

до 80 cm 
— од работна широчина над 80 cm 

б) повеќередни: 
— со 2 фрези 
— со 3 фрези 
— со 4 фрези 
— со 5 фрези 
— со 6 фрези 

2) повеќередии копачки — со ножови 
(обични) 

парче 

парче 

парче 

парче 

парче 

парче 
парче 

парче 

парче 

по еден ред 
сеидба 

по еден ред 
сеидба 

парче 

парче 

парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

по едеп ред 
обработка 

800 

ООО 

1.000 

1.200 

2.000 

2.500 
3.000 

800 

2.000 

600 

250 

250 

ЗОО 

1.500 
2.000 

8.000 
10.000 
13.000 
15.000 
18.000 

600 

З а б е л е ш к а : 

Во царинската основица за едноредни (ком-
плетни) фрезери вклучена е и вредноста за: 

— гарнитура на алат, 
— уред за фрезирање, 
— потпорно колце."; 

13) во ред бр. 144 точ. 1 до 5 се менуваат и гласат: 
,Д) Самоврзачки: 

а) запрежни парче 3.000 
б) тракторски: 

1) со погон преку колцето на самовр-
зачката парче 3.000 

2) со погон со работа на тракторот парче 4.000 
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2) Косачки: 
а) за п р е л а т 
б) трактореки (комплет), од работна ши-

рочина : 
1) до 90 cm 
2) над 90 до 120 cm 
3) над 120 до 180 cm 
4) над 180 cm 

в) самоодни: 
1) рачно носени со мотор до 3 К Ѕ 
2) други: 

а) до 6 К Ѕ 
б) над 6 К Ѕ 

парче 

парче 
парче 
парче 
парче 

парче 

парче 
парче 

1.500 

1.500 
2.000 
2.500 
3.000 

1.200 

500 
700 

З а б е л е ш к и : 

1. Во царинската основица на тракторските 
(комплет) косачки вклучена е и вредноста 
за : 

— носач на ножовите, 
— д р ж а ч на носачот на ножовите, 
— два ножа, 
— потпорно колце. 

2. Од самоодни косачки се исклучени рачните 
моторни косачки к а ј кои моторот служи 
само за погон на ножовите (на пример: 
градинарски). 

3. Ако косачките се снабдени со уред за оста-
вање жито, царинската основица се зголе-
мува за ЗОО динари. 

4. Ако косачките се со дизел-мотор, царин-
ската основица се зголемува за 20%. 

3) Вршалки: 
а) со тапан: 

1) од 550 m m парче 
2) од 650 m m парче 
3) од 850 m m парче 
4) од 1.070 m m парче 
5) од 1.300 m m парче 
6) од 1.385 m m парче 

б) со заби (летви) парче 

4) Гребла и превртувани за сено: 
а) гребла: 

1) запрежни парче 
2) тракторски парче 

б) превртувачи за сено: 
1) з апрежни парче 
2) тракторски: 

— од работна широчина до 1,30 m парче 
— од работна широчина над 1,30 m парче 
— к р у ж н и по круг 

5) Машини за вадење компир и репа; 
а) з апрежни парче 
б) тракторски парч** 

5.000 
6.000 
7.000 
9.000 

14.000 
18.000 

1.500 

1.000 
2.000 

1.300 

3.500 
5.ООО 

800 

1.000 
2.500'' 

14) во ред бр. 146 во точката 1 текстот под а) се менува и гласи1 

},»а) механички (рачун): 
1) со еден в а л ј а к парче 150 
2) со два в а л ј к а парче ЗОО'4; 

15) во ред. бр. 148 во точката 1 по зборовите: „за плетење" се додаваат запирка и зборовите; „за? 
домаќинство"* а одредбата под б) се брише; 

Среда, 17 април 1968 
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16) во ред. бр. 149, во наименувањето, пред зборовите: „Машини за перење рубелина" се додава 
ознаката: По точката 1 се додава нова точка 2, коЈа гласи: 

„2) Машини за сушење рубелина (калорифери) kg 500"; 

17) по ред. бр. 153 се додава нов ред. бр. 153а, кој гласи: 
„153а 84.53 Автомати за продажба на цигари — елек-

3.500"; трични парче 3.500"; 

18) по ред. бр. 156 се додава нов ред. бр. 156а, кој гласи: 
,.156а 85.05 Апарати за точење и полирање на паркети, 

4.500"; со вграден електромотор парче 4.500"; 

19) во род. бр. 157 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи: 
„5) апарати за изработка на режанки парче 200"; 

20) во ред. бр. 160 во точката 11 по зборовите: „апарати за варење кафе" се додаваат запирка и 
зборовите: „за домаќинство", а одредбата под б) се заменува со две нови одредби, кои гласат: 

,,б) со електричен грејач парче 200 
в) автоматски (перколатори) парче 600". 

По точката 11 се додаваат три нови точки, кои гласат: 

„12) Апарати за пеглање — за домаќинство, 
ротациони со валјак: 
а) без статив парче 1.500 
б) со статив парче 2.500 

13) Фризерски хауби: 
а) со рачка за прицврстување на ѕид парче 1.200 
б) со статив на растегање (голем) парче 1.500 

14) Електрични метални за изработка на 
сладолед, без шанк и уреди за разладу-
вање: 
а) од 10 литра парче 1.500 
б) од 15 литра парче 4.000 
в) од 20 литра парче 5.000 
г) од 30 литра парче 6.000 
д) од 40 литра парче 7.000"; 

21) во ред. бр. 163 во првата забелешка став 1 на крајот по зборовите: „односно транзистор^4 

се додаваат зборовите: „(две диоди = еден транзистор)". 

Во точката 2 текстот под а) се менува и гласи: 
„а) обични: 

1) со екран до 43 с т парче 1.400 
2) со екран над 43 до 48 с т парче 1.600 
3) со екран над 48 до 53 с т парче 1.800 
4) со екран над 53 до 59 с т парче 1.900 
5) со екран над 59 до 65 с т парче 2.500 
6) со екран над 65 до 70 с т парче 3.000". 

Третата забелешка се брише; 

22) Во ред. бр. 164 точ. 1 и 2 се заменуваат со четири нови точки, кои гласат: 
,,1) до 3 КЅ КЅ 700 
2) едноосни: 

а) над 3 до 7 КЅ: 
1) бензински КЅ 650 
2) дизел КВ 800 

б) над 7 до 13 КЅ: 
1) бензински К Ѕ 550 
2) дизел К Ѕ 700 

в) над 13 КЅ: 
1) бензински к з 500 
2) дизел кз 600 
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3) двоосни: 
а) до 20 КЅ: 

1) бензински КЅ 700 
2) дизел КЅ 950 

б) над 20 КЅ: 
1) бензински К Ѕ 650 
2) дизел КЅ 750 

4) со погон на сите четири колца — еластични: 
а) бензински КЅ 950 
б) дизел КЅ 1.100"; 

23) во ред. бр. 171 во точката 2 во одредбата под а) бројот: „600,00" се заменува со бројот: „800", 
а во одредбата под б) бројот: „750,00" се заменува со бројот:'„1.000". 

По точката 2 се додава забелешка, која гласи: 

„Забелешка: 
За секоја следна резонирачка плоча, царин-
ската основица се зголемува за 100 динари."; 

24) во ред. бр. 173 во точката 3 во текстот под б) се додава нова одредба под 3, која гласи: 
„3) со три брзини парче 1.400". 

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) Музички автомати (Ju-box): 

а) за 50 плочи парче 10.000 
б) за 100 плочи парче 15.000"; 

25) ред. бр. 177 се брише; 

26) по ред. бр. 178 се додаваат два нови редни броја, кои гласат: 
„178а 94.01 Алуминиумон лежаи — полски кревети парче ISO 

1786 94.04 Перници и јоргани но електричен пат загре-
вани: 

1) перници парче 50 
2) јоргани парче ИМТ; 

27) во ред. бр. 184 по точката 2 се додаваат три нови точки, кои гласат: 
3) машини за фудбал — »еелектрични (ме-

ханички) парче 1.500 
4) машини за игра на среќа или вештина 

(ѕидни): 
а) механички парче 1.500 
б) електрични парче 2.000 

5) електрични машини за забава, со релеи за 
пресметување добивки и исфрлање на па-
рични згодитоци: 
а) за еден играч парче 5.000 
б) за два играча парче 6.000 
в) за три играча парче 7.000 
г) за четири играча парче 10.000"; 

28) Во ред. бр. 189 во забелешката се додаваат два нови става, кои гласат: 
„Царинските основици посебно предвидени за 
електромотор, ка ј машини и апарати со вгра-
ден електромотор се бришат. 
Вредностите за електромоторите се земаат 

според царинските основици предвидени во 
ред. бр. 156 во точката 2 ка Листата на ца-
ринските основици за стоките што југосло-
венски и странски државјани ги увезуваат, 
внесуваат или примаат од странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/67)." 

2. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од денот на објавуваното во „Службен лист на СФРЈ", 

Директор 
Бр. 2928 н а Сојузната управа 

12 март 1968 година за царини, 
Белград Милован Јокановић, е. р. 
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Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на точката 3 од Одлуката з'а осно-

вањето и работа на Генералниот секретаријат па 
Претседателот на Републиката („Службен лист на 
СФРЈ' , бр 26/63 и 1/66), Претседателот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИ-

КАТА 

Се разрешава од должноста на помошник гене-
рален секретар на Претседателот на Републиката, 
но положба на сојузен потсекретар, Владимир 
Саичиќ. 

Р. бр. 52 
4 април 1968 године 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Врз основа на членот 86 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на. СФРЈгг, бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈА-
ТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СЛОБОДНА ЗОНА 

ВО СОЛУН 

Се разрешава Мориц Шами од должноста ди-
ректор на Дирекцијата на Југословенската слободна 
зона во Солун, поради одење на друга должност. 

Б. бр. 31 
3 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршсп совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешава Стана Томашевић од должноста 
советник на државниот секретар за надворешни 
работи, поради оден,е на друга должност. 

Б. бр. 32 
3 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 88 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ14, бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАН-

СКО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешава Анте Змијаревиќ од должноста 
помошник генерален директор на Сојузниот завод 
за стопанско планирање, поради одење на друга 
должност. 

Б, бр. 35 
3 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
ЈНика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 86 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИ-
ЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СЛОБОДНА ЗОНА 

ВО СОЛУН 

Се назначува Петко Чадиевски , потсекретар во 
Извршниот совет на СР Македонија, за директор на 
Дирекцијата на Југословенската слободна зона во 
Солун. 

В. бр. 30 
3 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 19 од Законот за органи-
зацијата и работата па Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК 
НА СФРЈ ПРИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА UNESCO 

ВО ПАРИЗ 

Се назначува Душан Поповски, член на Изврш-
ниот совет на СР Македонија, за постојан претстав-
ник на СФР Југославија при Секретаријатот на 
UNESCO во Париз. 

Б. бр. 33 
3 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 
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Врз основа на членот 93 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/87), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА 

ИНФОРМАЦИИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

Се назначува Лојзе Скок, политички работник 
на Централниот комитет па Сојузот на комунистите 
на Словенија, за помошник секретар за информации 
на Сојузниот извршен совет. 

В. бр. 34 
3 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак. е. р 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги на делото ширење на 
братството и единството помеѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Матавуљ Стеван; 
за заслуги и постигнати успеси во работата од 

значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Богданиќ Едуард, Бокан Милан, Ќукац др 
Владимир, Дондур Миле, Ѓорѓевиќ Свето, Ибриша-
гиќ Ибрахим, Јантариќ-Бернштејн Јелка, Колено-
виќ Сулејман, Мариниќ Иван, Мораит Сократ, По-
повиќ др Стеван. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бајровиќ Мехмед, Сољановиќ-Видовиќ Веселин-
ка, Бркиќ Светозар, Чаѓеновиќ Миљан, Чоловиќ-
-Ву јовиќ Радојка, Дам јановиќ Витомир, Демировиќ 
Муниб, Диздаревиќ-Кејван Наила, Дрча Славко, 
Текиќ Томо, Ѓукиќ Марко, Ешкиќ Исмет, Филипо-
виќ Омер, Говедарица Жархо, Граховац Душан, 
Имамовић-Арнаутовпќ Зејфа, Јанковиќ Љубинка, 
Кслечевиќ Вукашин, Косориќ Велимир, Ковачевиќ 
Петар, Козомара Васо, Мариќ др Ивица, Мартиќ 
Мирко, Миличевиќ-Самарџиќ Мара, Муезиновиќ 
Махмут, Нуркиќ Мухамед, Пашагиќ Ферид, Петриќ 
Глигор, Риџал Ашир, Роквиќ Мирјана, Субашиќ 
Авдо, Типура Алија, Тодоровиќ Милан, Тојчиќ 
Драго, Врбовчан Зорица. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Капетановиќ Хасна, Ксрмц Стане, Петровиќ 
Душан, Турањанин Борика; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот развиток на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Вељкање Иван; 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата 

СО МЕДАЛ ЈА НА ТРУДОТ 

Милановиќ Љубица, Резничек Ела, Сарачевиќ-
-Бул»угиќ Тахира. 

Бр. 5 
6 јануари 1967 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за особено залагање и постиг-
нати резултати на изработката на урбанистичкиот 
план на градот Скопје во рамките на Специјалниот 
фонд на Организацијата на обединетите нации 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ciborowsky Edward Adolf. 

Бр. 9 
в февруари 1967 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги во разви-
вањето и зацврстувањето на мирољубината сора-
ботка и пријател ските односи помеѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и Репуб-
лика Австрија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Franz Jonas, сојузен претседател на Република 
Австрија; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

dr Josef Klaus, сојузен канцелар на Република 
Австрија. 

Бр. 12 
11 февруари 1967 година 

ЈБ ел град 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот ма 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на пријателските односи помеѓу ору-
жените сили па Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Република Австрија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генерал-мајорот Albert Bach; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

бригадирот Paul Klein, член на почесна при-
дружба полковникот Johann Handler, управител на 
шпанско училиште за јавање; 

полковникот dr Raimund Truha, полковник на 
гарда; 

полковникот Rudolf Bahr, жандармериски пол-
ковник; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВР1 

потполковникот Heinrich Pilipp; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

поручникот Erwing Klugmayer, командир на по-
чесна чета; 

ггоручникот Heinrich Walden, командир на по-
чесна чета; 

Anton Solfellner, диригент на воен оркестар; 
поручникот Udo Rumerskirch. 

Бр. 14 
11 февруари 1967 година 

Белград 
Претседател па 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува по повод шеесетгодишшпгата 
на животот и долгогодишната револуционерна ра-
бота, а за истакнати заслуги па разбивањето и за-
јакнувањето на свеста на нашит? граѓани во бор-
бата за изградел па социјализмот, за слободата и 
пеза зисвоето па нашата з ем ] а и за заслуги на по-
лето па зацврстувањето па мирела бив ата соработка 

и пријателските односи помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Цази Јосип. 

Бр. 15 
23 февруари 1967 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

184. Закон за измена и дополнение на Основ-
ниот закон за угостителската дејност — 305 

185. Закон за посебЕште давачки при увозот 
на земјоделски и прехранбени производи 305 

186. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Службата па општественото кни-
говодство — — — — — — — — 303 

187. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за извршување на кривичните санк-
ции — --- — — — — — — — — ЗОО 

188. Закон за измени на Законот за работе-
њето на стопанските единици на казиено-
-поправителните установи — — — — 312 

189. Указ за прогласување на Одлуката на 
Сојузната скупштина за разрешување и 
избор на член на Сојузниот извршен совет 312 

190. Одлука за разрешување и избор на член 
на Сојузниот извршен совет — — — 312 

191. Одлука за гаранции на федерацијата 
по странски кредити за изградба на опре-
делени објекти на алуминиумската ин-
дустрија — — — 312 

192. Одлука за потврдување на измените и 
дополненијата на Статутот на Заедницата 
на југословенското електростопанство — 313 

193. Одлука за распишување дополнителни 
избори за Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина — — — — —- — — — 313 

194. Одлука за измена на Одлуката за забра-
на и органичување на движењето и на-
станувањето во одделни делови од мор-
скиот брег, острови и делови од острови 313 

195. Одлука за утврдување основот за опре-
делување на боречкиот додаток во 1Ѕ58 
година — — — — — — —- — — ЧИ 

196. Правилник за дополненија на Правилни-
кот за квалитетот на кафето и сурогатите 
на кафе, чајот, зачините, концентратите 
за супа, пекарскиот квасен, прашокот за 
печиво, прашокот за пудинг, диететските 
производи и адитивите — — — — — ЗИ 

197. Наредба за начинот на плаќање од сред-
ствата на федерацијата надоместоци за 
здравствени услуги дадени на странци 
во Југославија — — •— — — — — 314 

198. Решение за југословенските стандарди 
за толсранции на должински мери — — 315 

199. Листа за измени и дополненија па Лис-
тата па царинските .основици за стоките 
што југословенски и странски дрткаг^ани 
ги увезуваат, внесуваат птш примаат од 
странство — — — —- — — — — 316 


