
СЛУЖ1 
И А С О П И Ј А Л И С Т И Ч К Д Ф Е 

' и о . 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува 
м п л а м ! шш ериевохрватекв m e i -
ма и жрватскоерпскш. словенечка ш 
ш M i M o i c M Јазик. - Огласи п е ш 
вар к фата - Жара вметка к а ј с а у ж f a -
Mi м опттшственото книговодство за 
n n w n n , ааеебии изданија и е ш е в 

мв-ѕ-т-ѕ 

Сабота, 30 декември 1967 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 54 ГОД. XXIII 

Цена на овој број е 2,70 (270) дин. -
Претплатата за 1М7 година изнесува вф 
(в 0001 дни. - Реда к ца ј а : Улица ЈОВЈИ 
на Ристика Op. L Пошт. ф а х ДО -
Телефони: централа Ѕ0-М1, 50 112. М - Ш 
и 50-034; Служба за претплата И - Т Ц 

Про лав па служба И 471 

6 7 7 . 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
Од 27 декември 1967 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 27 декемв,ри 1967 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА 

ЗА 1968 ГОДИНА 
I 

Врз основа на разгледувањето на економската 
ситуација и стопанските движења во 1967 година 
соборите на Сојузната скупштина во своите заклу-
чоци констатираа дека се остваруваат основните 
цели на реформата. Со отстранувањето на најизра-
з и т а ^ инфлациони жаришта се постигна значаен 
степен на стабилизација. Воспоставени се поусогла-
сени односи на глобалната понуда и побарувачка, 
што влијаеше врз подобрата снабденост на стопан-
ството, постабилното движење на цените и побав-
ниот растеж е а животните трошоци. Во така созда-
дени услови се спроведе позначајна либерализација 
на цените. 

Со мерките на реформата продолжен е процесот 
на прераспределбата на националниот доход во ко-
рист на работните организации, а во рамките на из-
вршената прераспределба уделот на личните доходи и 

-на личната потрошувачка добива поадекватно ме-
сто. Со тоа се создадоа услови непосредните произ-
водители во поголема мера да станат носители на 
одлуките за повитките прашања на стопанисува-
њето, што ги зајакна нивните самоуправни права и 
одговорност. 

Измените на односите во цените, што се спрове-
дени во текот на реформата и кои овозможија зна-
чително стеснување обемот на субвенциите, созда-
доа во самата примарна распределба економски по-
објективни критериуми за порационално стопанису-
вање во низа дејности. 

Во 1967 година дојде до натамошен пораст на 
извозот, а посебно на земјоделските производи, и до 
пораст на нестоковниот девизен прилив, особено од 
сообраќајот и туризмот, што овозможи поголема у-
рамнотеж еност на платниот биланс и влијаеше пози-
тивно врз зацврстувањето стабилноста на девизниот 
курс. Остварен е напредок во либерализацијата на 
девизниот и надворешнотрговскиот режим, како и 
на кредитните односи со странство. 

Условите создадени со реформата влијае ја врз 
тоа што повеќе да се пројавува диференција на про-
дуктивни и помалу продуктивни работни организа-
ции. Се повеќе јакне интересот на работните орга-
низации порационално и поефикасно да стопанису-
ваат, подоследно да ги применуваат економските 
критериуми во производствената ориентација и да 
се приспособуваат кон потребите на домашниот и 
странскиот пазар. 

Сите овие промени услови ја поизразито вли-
јание на економските мотивации врз одлуките на 
самоуправните органи во работењето на работн,ите ор-
ганизации. На тој начин се остваруваат основните 
услови за подобрување функционирањето ца цело-

купниот општествен и економски систем, во кој се 
тргнува од непосредниот производител како носител 
на економскиот и општествениот прогрес. Со тоа 
наедно се создаде основа врз која треба во наред-
ниот период да се врши натамошно усовршување 
на стопанскиот систем и така да се поттикнуваат по-
добри резултати на стопанисувањето и да се отво-
раат нови можности за развој на самоуправувањето. 
Општествените и материјалните процеси на рефор-
мата дејствуваа и врз оспособувањето и ангажира-
њето на работниот човек тој, низ системот на само-
управувањето, низ претставничките тела на опште-
ствено-политичките заедници и низ општествено-по-
литичките организации, поактивно да влијае врз 
одвивањето на позитивните процеси во поглед на , 
понатамошната консолидација на стопанската ак -
тивност, развојот на самоуправните односи и распре-
делбата според резултатите на трудот. 

Оценувајќи ги текуштите стопански движења во . 
целост, се констатира дека постојат и определени 
проблеми и тешкотии, кои неповолно влајаат врз 
подоследното и пополно остварување целите на ре-
формата и развојот на стопанството. Заострувањето 
условите за стопанисување под дејството на мерките 
од реформата исфрл,и на површина и многу сла-
бости што со години се кумулираа во стопанството 
и кои се однесуваат на технологијата, продуктив-
носта, економичноста, рентабилноста и примената 
на организацијата на трудот заснована врз научна 
основа. Во таквите услови еден од битните проб-
леми и фактори на натамошниот развој претставува 
и надминувањето на постојните структурни неусо-
г л асеноски. Во одделни дејности, групации, па дури 
и во ист вид производство, структурата, асортима-
нот и цените на производството уште не се приспо-
собени кон побарувачката. Покрај другото, тоа до-
веде до пораст на залихите и тешкотии во пласма-
нот на некои сектори, што влајаеше и врз забаву-
вањето динамиката на производството. На ваквите 
движења им погодуваше и недограденоста на сто-
панскиот систем и недостаточната синхронизираност 
во донесувањето на мерките на економската поли-
тика. 

Со мерките на реформата и со Среднорочниот 
план се утврдија односите во глобалната распре-
делба на општествениот производ, како и динамиката 
на распределбата до 1970 година. Меѓутоа, во вто-
рата половина на 1966 година и во 1967 година дојде 
до прераспределба на штета на акумулативната спо-
собност на стопанството. Врз таква прераспределба 
во 1967 година влијаеше бавниот растеж на стопан-
ската активност и опаѓањето на индустриското про-
изводство во некои гранки и групации и побрзиот 
пораст на вкупните лични доходи во однос на дви-
жењето на производството и продуктивноста, што 
предизвика зголемување на одливот на средствата 
од стопанството преку придонесите за буџетите и 
другите видови општа потрошувачка. Покрај тоа, 
дојде до пораст и на другите обврски и трошоци на 
работните организации. 

Намалувањето на акумулацијата и измената на 
нејзината структура во корист на порастот на зали-
хите ја намали инвестиционата потрошувачка, пред 
се на секторот на модернизацијата и реконструкци-
јата на стопанството. Тоа директно се одрази врз обе-
мот и структурата на побарувачката на производите 
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на определени гранки на стопанството и врз дина-
миката на нивното производство. 

Рестриктивната кредитна политика значајно при-
донесе кон постигнатите резултати на стабилизаци-
јата. Меѓутоа, изостана поактивното користење на 
таекои инструменти на стопанскиот систем, пред 
се од областа на политиката на распре-
делбата и личните доходи, на буџетската по-
литика и користењето на законски и други мерки 
за урамнотежување финансирањето на социјалното 
осигурување и други видови потрошувачка, како и 
на даночната политика. Претежното користење на 
кредитно-монетарната политика, како инструмент за 
стабилизацијата, при изостанување на поадекватно 
користење на постојните и ненавременото донесу-
вање нови мерки се одрази, покрај другото, и врз 
забавувањето на растежот на производството. 

Проблемите на стопанскиот развој, посебно опа-
ѓањето на стопата на растежот на индустриското 
производство и нејзиното непосредно влијание врз 
продуктивноста, рентабилноста и економичноста, ка-
ко и проблемите на запосленоста се јавуваат во мно-
гу поостра форма на недоволно развиените под-
рачја. 

Позитивните процеси за приспособување кон 
условите на реформата, кои се веќе карактеристични 
за многу работни организации, уште не се проши-
рија доволно на целото стопанство. Поради тоа уште 
има тенденции на конзервирање на постојната сос-
тојба, на натамошен автархичен развој, недоволен 
развој на интеграционите процеси, барања за разни 
олеснувања, недоволна грижа за примена на посо-
времени технички и технолошки достигања и за по-
добрување квалификационата структура на зашиле-
ните. 

Целите на реформата побавно се остваруваат во 
нестопанските дејности. Тоа е одраз, пред се, на не-
решавање или бавно решавање на прашањата од 
областа на системот на доход во овие дејности како 
и одраз на бавното регулирање на некои прашања 
кои се однесуваат на системот и материјалната осно-
вица на развојот на овие дејности. Изостана, пред сб, 
донесувањето на такви системски решенија и воспо-
ставувањето на такви економски односи со кои би 
било овозможено поголемо влијание на работните 
луѓе во одлучувањето за височината и употребата 
на средствата што се издвојуваат за работата на 
овие дејности. 

Претставничките, извршните и управните орга-
ни, како и самоуправните организации не реагираа 
секогаш навремено и ефикасно и не преземаа секо-
гаш потребни мерки за надминување на пројавените 
тешкотии. 

II 
Тргнувајќи од усвоените оцени и ставови, Сојуз-

ната скупштина го утврдува како основна задача на 
економската политика и на стопанскиот развој во 
1968 година забрзувањето на растежот на стопан-
ството во условите за натамошни промени на него-
вата структура и ефикасност, како и за зацврсту-
вање на економската стабилност. 

Во 1968 година е можно да се оствари реален 
пораст на општествениот производ, како и на инду-
стриското производство, од 3—4%, з аковува јќи го 
тој растеж особено врз натамошното зголемување на 
извозот, побрзото усогласување на производството со 
промените на побарувачката на домашниот пазар и 
зголемената инвестициона активност. 

За да се реализира таков растеж, потребно е 
извозот на стоки и услуги да се зголемува приближ-
но двојно побрзо од порастот на производството и 
да се остварат вложувањата во основните средства 
со нешто побрза динамика од зголемувањето на оп-
штествениот производ. При тоа треба да се постигне 
подобрување на структурата на вложувањата во ко-
рист на основните средства, како и поголемо учес-
тво на вложувањата на работните организации во 
вкупните инвестиции. 

Зголемувањето на животниот стандард треба да 
се одвива во согласност со така постигнатите резул-
тати на растежот и развојот на стопанството. 

Во 1968 година потребно е да се обезбеди ната-
мошно намалување дефицитот на платниот биланс 
и зголемување на девизните резерви. Тоа е условено 
и со тоа што зголемувањето на увозот да биде по-
бавно од растежот на извозот. Притоа треба да се 
обезбеди и поурамнотежена размена по одделни ва-
лутарни подрачја, на повисоко ниво на вкупната 
размена. 

Суштествен составен дел од политиката на за-
брзување растежот на стопанството е осигурува-
њето на услови и остварувањето на побрз развој на 
стопанството на недоволно развиените републики и 
краишта, во согласност со политиката утврдена со 
Среднорочниот план. 

Важна цел на економската политика во наред-
ната година е создавање услови за постепено, еко-
номски оправдано зголемување на запосленоста, по-
себно на поголемиот дел од сега ^активираниот и 
новиот прилив на млад квалификуван кадар, со за-
бразување развојот на стопанството, со побрзо раз-
вивање на терцијарните дејности, а и на дејностите 
засновани врз работата со индивидуалните средства 
за производство во приватна сопственост. 

Предуслов за остварување на основните цели на 
економската политика е забрзувањето процесот на 
модернизацијата на стопанството, пред се со примена 
на научната организација на трудот, на современата 
техника и технологија, со развивање интеграција, со 
поширока примена на резултатите на научноистра-
жувачката работа во земјата и со користење стран-
ски искуства, при постојано засилување и усовршу-
вање на научноистражувачката работа во работните 
организации, со подобрување структурата на з а ш -
иените , со политиката за образование на кадри и 
— врз тие основи — побрзо зголемување продуктив-
носта на трудот. Ваквите процеси треба да се сти-
мулираат и со кредитната политика на деловните 
банки со политиката за програмирање работата на 
научноистражувачките институти. 

Со оглед дека станбената изградба е значаен 
фактор во зголемувањето на инвестиционата актив-
ност, а со тоа .и на динамизирањето на стопанските 
движења во гранките што се сврзани за оваа област, 
зголемувањето на обемот на станбената изградба во 
1968 година станува еден од предусловите за оства-
рување побрз растеж, особено во некои индустри-
ски гранки. 

Покрај натамошното унапредување на само-
управните односи суштествен услов за реализација 
на целите на економската политика е и натамош-
ната доградба на стопанскиот систем како фактор 
за мобилизацијата на сите фактори на стопанскиот 
развој. Во таа смисла потребно е да се забрза рабо-
тата на натамошната изградба на системот на опште-
ственото планирање, проширената репродукција и 
на донесувањето на прописи за утврдување и рас-
пределба на вкупниот приход и доход на работните 
организации. 

За да се создадат што подобри услови за побрз 
и поекономичен растеж на производството и услу-
гите, потребно е да се постигне забрзување на цир-
кулацијата на општествените средства, намалување 
обемот на меѓусебните долгови и побарувања, посте-
пена нормализација и подобрување структурата на 
залихите и отстранување на основните жаришта на 
неликвидност во стопанството. 

Ш 
Мерките на економската политика во 1968 година 

треба да бидат координирани и насочени кон оства-
рувањето на напред наведените цели. 

Основите на кредитно-монетарната политика 
имаат за цел да го поддржуваат растежот на сто-
панството во стабилни услови, со тоа што паричната 
маса да се зголемува нешто побрзо од порастот на 
општествениот производ. Притоа основните селек-
тивни мерки на кредитната политика треба да се 
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насочат кон засилено кредитирање на извозот и 
подготовките за извоз, како и кон поцелосно корис-
тење штедните влогови за давање потрошувачки 
кредити. Кредитната политика во наредната година 
треба да обезбеди проширување на кредитирањето 
извозот на опрема и продажбата на опрема во зем-
јата, за која цел со посебни прописи се утврдени 
депозити што ќе се користат за овие цели. Исто 
така се укинува задолжителното насочување на дел 
од инвестиционите средства кон вложувања во трај-
ни обртни средства. 

Во реализацијата на мерките на кредитната по-
литика треба да се забрза ослободувањето на постој-
ните средства на банките од ^рационалните плас-
мани со вложување истите во порентабилни работи. 

Со натамошното унапредување на платниот про-
мет, а особено со воведувањето на поширок круг ин-
струменти за плаќање и со користењето на клирин-
гот, во рамките на ПОСТОЈНИОТ кредитен волумен, 
треба да се овозможи побрза циркулација на сред-
ствата. 

Со остварување поголемо влијание на стопан-
ството врз деловната политика на банките и нивната 
интеграција, потребно е да се направи поефикасен 
банкарскиот механизам во разрешувањето на акту-
елните проблеми на стопанството. Поактивно треба 
да се користи системот на договарање меѓу делов-
ните банки и Народната банка и меѓу самите делов-
ни банки како инструмент на кредитното регули-
рање и за извршување на мерките на економската 
политика, со обврска за извршување на тие дого-
вори. 

Во областа на размената со странство, условите 
на меѓународниот пазар се под влијание на забеле-
жани тенденции на оживување на производството во 
некои земји, кои се значајни партнери на Југосла-
вија во меѓународната размена, но истовремено и под 
дејство на се поостри рестриктивни мерки што го 
отежнуваат пласманот на нашите производи. Во 
врска со тоа, Сојузната скупштина заклучува дека 
во преговорите со земјите партнери во стоковната 
размена, како и со соодветните економски групации, 
треба да се настојува да се отстранат пречките за 
нашиот извоз и на тој начин да се овозможи ната-
мошно развивање на стоковната размена, која е од 
заеднички интерес. 

Со цел да се забрза и зголеми извозот и со тоа 
да се влијае врз зголемувањето на стопанската ак-
тивност преземени се соодветни мерки во механиз-
мот на регулирањето на надворешнотрговската раз-
мена како и мерки за доградба на девизниот и над-
ворешнотрговскиот режим и унапредување разме-
ната со земјите во развој. И натаму треба да се под-
држуваат позитивните настојувања на работните 
организации за зголемување нестоковните приходи 
од сообраќајот, туризмот и изведувања работи во 
странство. 

Што се однесува до мерките што треба да деј-
ствуваат врз натамошното проширување на разме-
ната со странство утврден е обемот и начинот на 
прибавувањето на девизните средства во 1968 го-
дина за регулираниот дел од увозот со цел да се 
овозможи поцелосно билансирање на размената; из-
вршени се измени во стоковниот режим со кои се 
зацврстува достигнатиот степен на либерализација 
на надворешната трговија и се отстрануваат оние 
недостатоци поради кои доаѓаше до одвишен увоз во 
текот на изминатата година; усвоени се мерки што 
треба да придонесат кон поадекватното регулирање 
на размената со земјите со кои размената се врши 
врз основа на билатерални договори. Со цел да се 
урамнотежи размената и да се заштити домашното 
производство врз принципите утврдени со реформата 
ќе бидат усвоени и измени и дополненија на Зако-
нот за Царинската тарифа и прописите за употреба 
на ретенционата квота. 

За да се реализира политиката на извозот и 
увозот потребно е, покрај другото, да се обезбеди и 
поорганизирано настапување на нашите претприја-
тија на странските пазари. 

Започнатите процеси на либерализација на це-
ните на стоки и услуги и маржите треба да се про-
должат во согласност со материјалните можности 
што се создаваат во производството и на пазарот, 
како и во размената со странство, опфаќајќи при 
тоа покомплексни групации производи. Натамошната 
либерализација на цените треба да биде усогласена 
со политиката на увозот, со движењето на залихите 
и со мерките на подрачјето на царинската, даноч-
ната и парично-кредитната политика. Во спроведу-
вањето политиката на цените во 1968 година, работ-
ните организации непосредно и п р е к у стопанските 
комори и други свои здруженија, треба да станат 
поактивен фактор на грижата за стабилизација на 
пазарот и цените и носители на соодветни акции, 
како во поглед на натамошната либерализација така 
и во спогодувањето во областа на цените. 

Пред се со активноста на самите работни орга-
низации, а и со измените на соодветните прописи, 
потребно е да се поттикнува подобрувањето на 
структурата на запосленоста како и побрзото з а б -
олување на помлади школувани кадри (со воведу-
вање приправнички стаж и со обврзување работ-
ните организации да запослуваат приправници, со 
ослободување личните примања на приправниците 
од плаќање соодветни придонеси, со отстранување 
пречките за пооперативно разместување на кадрите 
во работните организации, со регулирање квалифи-
кационо образовните карактеристики на одделни 
работни места во самоуправните акти на работните 
организации и сл.). ^ 

Со натамошни мерки треба да се изедначат ус-
ловите во поглед на општественото оданочување по-
меѓу разни форми дополнителна работа (работа на 
пензионери, работа по основ на договорен однос) и 
работа во редовно работно време. -

Со економски и други мерки (со кредитната и 
даночната политика заснована врз подолг рок, со 
ангажирање индивидуални средства, деловен прос-
тор и сл.) треба да се создаваат услови за побрз раз-
вој на стопанисувањето врз база на личен труд и за 
поголемо ангажирање на населението на овој сектор, 
со оневозможување појави на неоправдано корис-
тење на резултатите од туѓ труд и со поизедначени 
услови за стопанисување со општествениот сектор, 
да се организира активноста и на пошироко поврзу-
вање на работата во индивидуалните домаќинства 
со производството во соодветните работни органи-
зации. 

Потребно е да се воведе обврска за држење уче-
ници во стопанството ка ј индивидуалните занаетчии 
и во определени работни организации и да се забрза 
работата на регулирање прашањето на учениците 
во стопанството од страна на социјалистичките ре-
публики. 

Соодветните органи се должни да приготват во 
првото полугодиште од 1968 година поцелосни оцени 
за проблемите на запослувањето и во рамките на 
долгорочен концепт, усогласен со целите на рефор-
мата, да предложат натамошни мерки за кои ќе рас-
права Сојузната скупштина. 

Со цел за натамошно усовршување системот на 
доходот и на личните доходи, работните организации 
во распределбата на доходот треба да го поврзуваат 
остварувањето на начелото на распределбата според 
резултатите на трудот со политиката на односот по-
меѓу акумулацијата и личната потрошувачка која 
им одговара на потребите на развојот. За таа цел 
работните организации, во рамките на одделни деј-
ности, гранки и групации, врз основа на самоуправ-
ни договори ќе ги разработат критериумите и опште-
ствените мерила кои на самоуправните органи во ра-
ботните заедници ќе им служат како потпорка за 
нивните одлуки во поглед распределбата на доходот 
на лични доходи и акумулација, тргнувајќи од дол-
горочната концепција на развојот. 

Работните организации на општествените служ-
би треба во рамките на своите асоцијации и само-
управни тела да се договараат за критериумите и 
мерилата ^за формирање лични доходи врз принци-
пот на распределбата според резултатите на трудот. 
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Со оглед на тоа дека во некои стопански и не-
стопански дејности во кои доходот не е под влијание 
па условите на пазарот, се јавуваат неоп-равдани 
движења во нивото на личните доходи, потребно е со 
системски мерки поефикасно да се влијае врз фор-
мирањето на доходот и понепосредно да се утврду-
ваат општествените мерила за формирање на дохо-
дите во овие дејности врз принципот на распре-
делбата според резултатите на трудот. Поради тоа е 
потребно да се анализираат условите и мерилата за 
стекнување доход во овие д е ј н о с т и де се предло-
жат мерки со кои условите на работењето и финан-
сирањето на овие дејности ќе се доведат во соглас-
ност со општите услови за стопанисување и, по по-
треба, да се предложат соодветни мерки за регули-
рање на личните доходи во овие дејности. 

Изградувањето на критериуми и донесувањето 
на мерки во областа на политиката на доходот и 
личните доходи треба да се изврши во првото три-
месечје на 1968 година. 

Основната ориентација во политиката на бу-
џетската и другите видови општа потрошувачка во 
1968 година треба да биде насочена кон тоа да се 
постигне такво нејзино движење кое ќе биде во со-
гласност со порастот на доходот и не може да прет-
ставува натамошно оптоварување на стопанството. 

Притоа, ќе се д ел имитира стопата на придоне-
сите од личните доходи за буџетите на општествено-
политичките заедници и на социјалното осигуру-
вање. Со цел да се растовари стопанството стопата 
на придонесот од личните доходи за сојузниот бу-
џет треба да се намали на 4,78/в, а стопата на придо-
несите на републиките и општините за буџет и со-
цијално осигурување да не премине 2д0/о вкупно. 
Покрај тоа, за да се постигне нивото на буџетските 
приходи што го обезбедуваат инструментите од 1967 
година треба да се овозможи користење на форми 
приходи што социјалистичките републики самостој-
но би ги воведувале и би ја утврдувале нивната висо-
чина. Сојузниот извршен совет ќе го извести до 15 
март 1968 гддина Сојузниот и Стопанскиот собор на 
Сојузната скупштина за примената на овој став од 
Резолуцијата. 

Со воведување објективни мерила во распре-
делбата на доходот на стопанските организации ќе 
се создадат и постабилни основи за формирање 
средства за општа потрошувачка. Стабилното фи-
нансирање на општата потрошувачка врз база на 
сопствени приходи бара во оваа фаза да се форми-
раат резерви во засилен степен. 

Потребно е да се испита множноста за изградба 
на механизам што непосредно би ги конституирал 
обврските на граѓаните спрема носителите на оп-
штата потрошувачка. 

Во политиката на распределбата на средствата 
за општа потрошувачка треба да дојде до израз по-
голема ориентација кон он,ие области што се од по-
себно значење за стопанството и општествениот раз-
вој (образование, научноистражувачка работа и 
слично). 

Почетните искуства во примената на новиот сис-
тем на финансирање на образованието во сите ре-
публики, како и искуствата од дејностите на заед-
ниците на образованието, веќе укажуваат на пози-
тивните движења во правец на воспоставување нови 
општествено-економски и самоуправни односи. При-
тоа треба да се постигне средствата да се трошат 
порационално и поефикасно, како и да се презе-
маат мерки за побрзо средување на мрежата и 
структурата на образовните установи, што ќе влијае 
и врз подигањето квалитетот на образованието. 

Неопходно е натаму да се усовршува организа-
цијата на здравствената служба заради нејзиното 
функционално поврзување за да се постигне поефи-
касна и порационална здравствена заштита на на-
селението. 

Со цел за стабилизација на потрошувачката и 
нормалното работење на фондовите за социјално 
осигурување, потребно е да се воспостават и јакнат 
резервите на фондовите и да се преземат мерки со 
кои би се спречило дефицитарното финансирање на 

фондовите и би се урамнотежиле приходите и рас-
ходите. 

Со цел за натамошна изградба и усогласување 
системот на здравственото и инвалидско-пензиското 
осигурување со општествено-економскиот систем, 
потребно е во првата половина на 1968 година да се 
предложат нови системски решенија кои би се при-
менувале во 1969 година. 

Со прописите и мерките во републиките и оп-
штините треба да се утврдат условите за постабилно 
финансирање на културните дејности. 

Од соодветните средства на федерацијата, во 
1968 година ќе се подмират обврските спрема стран-
ските долгови, обврските спрема Фондот на федера-
цијата за кредитирање развојот на стопански недо-
волно развиените краишта, предвидените средства за 
кредитирање извозот на опрема, а во рамките на 
други средства ќе и се даде, во можна мера. пр-и-
оритет на изградбата на електроенергетски објекти. 

Заради создавање услови за реализација на по-
литиката на побрз развој на економски недоволно 
развиените републики и краишта, утврдено е дека 
во 1968 година и другите години на Среднорочниот 
план федерацијата треба да му насочува на Фондот 
средства во пропорцијата што е предвидена со За-
конот за постојаните средства на Фондот. Во првата 
половина на 1968 година потребно е да се разгледаат 
проблемите на развојот на недоволно развиените 
подрачја, вклучувајќи ги и ефектите на досегашните 
мерки за стимулирање на преливањето на средства-
та како и условите и можностите за интензивирање 
процесот на деловното и финансиското поврзување 
на стопанските организации на развиените и недо-
волно развиените подрачја. Во рамките на постој-
ниот девизен режим треба да се постигне и овозможи 
поактивна улога на Фондот во поглед на ангажи-
рање странски средства за нивниот забрзан развој. 

Сојузната скупштина укажува на одговорноста 
и обврските на работните организации, нивните 
здруженија и сите општествено-политички заедници 
да преземаат поефикасни мерки за остварување це-
лите на развојот во 1968 година. 

Посебно во овој поглед е потребно во рамките на 
асоцијациите на производителите и на коморите да 
се осигури договарање на стопанството со цел за 
развивање интеграција, специјализација на произ-
водството, кооперација, производствено-техничка со-
работка и заедничко вложување, како и договарање 
за организирано настапување во надворешнотргов-
ската размена. Со прописи треба да се предвиди и 
овластување на општествено-политичките заедници 
и нивните органи во определени случаи да можат да 
бараат договорно усогласување политиката на ра-
ботните организации што се однесува до поделбата 
па работата, развојната политика, настапув-ањето 
на странскиот пазар и друго. Процесот на интеграци-
јата треба да се поттикнува и со соодветни мерки на 
економската политика. 

Надлежните органи на федерацијата во сора-
ботка со асоцијациите на производителите треба да ги 
завршат во 1968 година проекциите на долгорочниот 
развој на определените области и гранки на стопан-
ството што се утврдени со Среднорочниот план и да 
пристапат кон изработка на други потребни про-
грами, како и основи за целосна концепција на дол-
горочниот стопански развој на Југославија. 

Во првата половина на 1968 година Сојузниот 
завод за стопанско планирање ќе изработи анализа 
за извршувањето на Среднорочниот план. За таа 
цел, покрај другото, ќе се приготви анализа за фор-
мирањето, распоредот и користењето на сите сред-
ства на федерацијата. Исто така е потребно да се 
анализираат обемот, формите и структурата на сред-
ствата за општа потрошувачка со цел таа да се усо-
гласува со можностите на стопанството. 

Во спроведувањето на утврдените мерки сите 
органи треба поефикасно да дејствуваат и донесу-
ваат решенија и ставови за предлозите на работните 
и други организации за унапредување на системот 
и за отстранување на тешкотиите во развојот на 
стопанството. 
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Заради побрзо и поефикасно надминување на 
тешкотиите што се јавуваат во сегешната фаза на 
спроведувањето на реформата, неопходно е соодвет-
ните органи навремено да реагираат на тенденциите 
и појавите што можат да ја отежнат реализацијата 
на основните цели на општествениот план. Од тоа 
произлегува дека мерките на економската политика 
и прописите за усовршување и доградба на системот 
треба да се предлагаат и донесуваат континуирано, 
т. е. зависно од забележувањето на негативните тен-
денции и укажаните потреби. 

Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата, овластени за донесување поблиски про-
писи за спроведување на законите донесени заради 
спроведување на мерките на економската политика, 
ќе пристапат навремено кон донесување на тие про-
писи. 

IV 
Сојузниот извршен совет ќе презема соодветни 

мерки во рамките на своите надлежности и редовно 
ќе ја информира Сојузната скупштина за движењата 
на стопанството во текот на годината и ќе предлага 
потребни мерки. Сојузната скупштина во текот на 
годината ќе ги земе во разгледување и ќе преземе 
мерки ако движењата би индицира л е позначајно от-
стапување од предвидената политика и основните 
пропорции, особено во однос на: 

— остварувањето на предвидената динамика на 
развојот на стопанството, посебно на порастот 
на индустриското производство; 

— стабилноста на пазарот и цените; 
— остварувањето на предвидените движења во 

развојот на економските односи со странство, 
зголемувањето на девизните резерви и лик-
видноста во меѓународните плаќања; 

— остварувањето на предвидените односи во 
распределбата, односно ако општата и лична-
та потрошувачка не би се движела во со-
гласност со динамиката на предвидената ак-
тивност; и ако учеството на работните орга-
низации во распределбата на општествениот 
производ не би се остварило во согласност со 
интенциите на реформата и планот; 

— остварувањето на предвидениот пораст на за-
посленоста на млади квалификувани кадри; 

— остварувањето на предвиденото зголемување 
на инвестициите во основни средства и во 
станбена изградба. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 935 

28 декември 1967 година 
Белград 

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

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Петар Зечевиќ, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

6 7 8 . , 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗ-

НИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за сојузниот буџет за 
1968 година, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 

година и на седницата на Организационо-политич^ 
киот собор од 27 декември 1967 година. 

П.Р. бр. 627 
28 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р, 

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

З А К О Н 
ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 

. I. Општ дел 
Член 1 

Сојузниот буџет за 1968 година содржи: 
приходи од — — — — динари 10.283,820.000 
распоредени приходи од - - „ 10.123,820.000 
резервен фонд од — — — „ 160,000.000 

Член 2 
Средствата на Сојузниот буџет за 1968 година, 

распоредени на органите на федерацијата за посебни 
намени определени во членот 41 од Основниот закон 
за средствата за работа на органите на управата, ако 
со посебен закон не е определено поинаку, се ко-
ристат: 

1) врз основа на посебна претсметка што ја до-
несува старешината на органот, ако задачите за кои 
се одобрени средствата ги извршува непосредно 
органот; 

2) врз основа на програма за користење на тие 
средства што ја утврдува старешината на органот, 
ако органот не ги извршува непосредно задачите за 
кои се средствата одобрени. 

Средствата распоредени со програмата се корис-
тат врз основа на писмен договор што го склучува 
старешината на органот — носител на средствата со 
непосредниот корисник на средствата. 

Член 3 
Органите на федерацијата кои со рационално 

користење на средствата од членот 2 на овој закон, 
а кои тие ги кори-стат за изв-ршување на задачите 
врзани за нивната дејност, ќе остварат заштеди, 
можат дел од тие заштеди да користат за потребите 
на својата дејност или заедничка потрошувачка, ако 
тоа биде одобрено со завршната сметка на сојуз-
ниот буџет. 

Член 4 
Средствата распоредени за геолошко-рударски 

истражувачки работи, за унапредување на земјодел-
ството и шумарството и за унапредување на водо-
стопанството, се користат врз основа на програмите 
што, по предлог од носителите на средствата, ги до-
несува Сојузниот извршен совет. 

Се овластуваат носителите на средствата за из-
вршување на програмите од ставот 1 на овој член да 
ги утврдуваат, во спогодба со сојузниот секретар за 
финансии, поблиските услови и начинот на корис-
тењето на тие средства. 

Член 5 
Ако во текот на извршувањето на буџетот се 

утврди дека средствата распоредени за посебни на-
мени нема да бидат во целост или делумно потро-
шени, Сојузниот извршен совет може средствата кои 
нема да бидат потрошени да ги пренесе во буџет-
ската резерва. 

Член 6 
Ако приходите што ги остваруваат органите на 

федерацијата и вонредните приходи што му припа-
ѓаат на сојузниот буџет бидат погрешно наплатени 
или наплатени во износ поголем од пропишаниот, 
погрешно или повеќе наплатениот износ ќе се врати 
првенствено на товар на тие приходи. 
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Решение за враќање на приходите од ставот 1 
на овој член донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Средствата предвидени во буџетот како помош 

од општествената заедница за извршување опреде-
лени задачи на општествено-политичките организа-
ции и здруженија, Сојузниот извршен совет ги рас-
поредува на одделни организации, и тоа: 

1) на општествено-политичките организации — 
за покривање делот на трошоците за редовна дејност 
и за посебни намени; 

2) на масовните општествени организации — за 
учество во трошоците на одделни активности и ак-
ции што се од интерес за федерацијата; 

3) на стручно-професионалните организации — 
за учество најмногу до 50% од износот на трошоците 
за меѓународни акции Што се од интерес за федера-
цијата. 

Член 8 
Приходите што органите на федерацијата ги 

остваруваат со вршење технички, сметководствени, 
административни и слични услуги на органите и на 
други организации, ќе се користат во 1968 година 
како средства за вршење редовна дејност или како 
средствата со посебна намена, под условите и на на-
чинот што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет. 

Приходите што со својата дејност ги остварува 
Дирекцијата на Југословенската слободна зона во 
Солун ќе ги користи таа Дирекција како средства за 
вршење редовна дејност. 

Сојузниот извршен совет може во 1968 година на 
органите на федерацијата да им одобри користење 
на средствата што тие ќе ги остварат со вршење и 
на други услуги и може да им ги определи условите 
и начинот на користење на тие средства. 

Приходите со кои органите на федерацијата врз 
основа на посебни прописи располагаат преку по-
себни сметки, ќе се користат и натаму преку посеб-
ните сметки за целите и на начинот што се утврдени 
со тие прописи, а според претсметката и завршната 
сметка за користење на тие средства што ги одоб-
рува Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
Носителите на средствата распоредени во бу-

џетот за интервенции во стопанството, за научноис-
тражувачки дејности и за унапредување на стопан-
ските области ќе им поднесуваат на Сојузната скуп-
штина и на Сојузниот извршен совет полугодишни 
извештаи за потрошокот на средствата и за постиг-
натите резултати. 

Член 10 
Средствата предвидени за интервенции во сто-

панството ќе се користат на начинот определен со 
закон. За регреси за вештачки ѓубриња за потребите 
на земјоделството и шумарството, за премии за 
млеко и за суров памук и за надоместоци за повлас-
тиците во патничкиот сообраќај, овие средства ќе се 
користат на начинот и под условите што ќе ги про-
пише Сојузниот извршен совет. 

Член 11 
Обврските настанати во 1967 година според про-

писите за регресите и премиите, а неподмирени до 
крајот на 1967 година, можат да се исплатуваат на 
товар на средствата на Сојузниот буџет за 1968 го-
дина распоредени за исти намени. 

Член 12 
Додека со закон не се уреди прашањето за амор-

тизација на предметите за опрема на органите на 
федерацијата, Сојузниот завод за статистика ќе вр-
ши во 1968 година амортизација на предметите за 
опрема што ги користи за машинска и електронска 
обработка на податоци, во износот и на начинот што 
ќе го пропише Сојузниот извршен совет. 

Член 13 
Средствата обезбедени во сојузниот буџет за 

1968 година за покривање на обврските на федера-
цијата според членот 116 од Основниот закон за ор-
ганизацијата и финансирањето на социјалното о-
сигурување ќе се пресметуваат на начинот утвр-
ден со Спогодбата за начинот на пресметувањето 
на височината на средствата со кои федерацијата 
учествува во покривањето на обврските на фондо-
вите за инвалидско и пензиско осигурување склу-
чена помеѓу Секретаријатот за сојузен буџет и општи 
работи во Сојузниот извршен совет и Сојузниот 
завод за социјално осигурување. 

Член 14 
Средствата распоредени во сојузниот буџет за 

1966 и 1967 година за инвестиции, што не се потро-
шени до крајот на 1967 година, ќе се користат за ис-
тите намени и во 1968 година до конечното извршу-
вање на програмата. 

Средствата што со сојузниот буџет биле распоре-
дени за инвестиции заклучно со 1965 година, а не 
се потрошени до крајот на 1967 година, како и сред-
ствата што Југословенската инвестициона банка ги 
враќа врз основа на Законот за употреба на издвое-
ните средства на инвеститорите во 1964 и 1965 го-
дина, ќе се пренесат на посебна сметка ка ј Служ-
бата на општественото книговодство. Тие средства 
ќе се користат за инвестиции што ќе ги определи 
Сојузната скупштина по предлогот од Сојузниот из-
вршен совет. 

Средствата распоредени во сојузниот буџет за 
1968 година за инвестиции, ќе се користат за истите 
цели и по 31 декември 1968 година, ако не бидат по-
трошени до тој рок. 

Член 15 
Сојузниот извршен совет може да определи за 

финансирање на инвестициите во областа на стан-
бената изградба за потребите на Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи да се користат средствата 
што се добиваат со продажба на станбени, управни 
и други згради и објекти на кои федерацијата има 
право за користење и може да го определи начинот 
за употреба на тие средства. 

Член 16 
Средствата предвидени со сојузниот буџет за 

1967 година — за научноистражувачки дејности во 
областа на нуклеарната енергија (позиција 187), за 
геолошко-рударски истражувачки работи (позиција 
203), за унапредување на водостопанството (позици-ја 
222) и за унапредување на земјоделството и шумар-
ството (позиција 223), а кои не се потрошени до кра-
јот на 1967 година, се пренесуваат во 1968 година, и 
можат да се користат за намените предвидени со 
програмата донесена врз основа на членот 16 став 1 
од Законот за сојузниот буџет за 1967 година. 

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 
1968 година за намените од ставот 1 на овој член, а 
кои не ќе бидат потрошени до крајот на 1968 го-
дина, се пренесуваат во 1969 година и можат да се 
користат за намените предвидени со програмите до-
несени врз основа на членот 4 став 1 од овој закон. 

Потрошокот на средствата од ставот 1 односно 
ставот 2 на овој член посебно ќе се искажува во 
завршната сметка на сојузниот буџет за годината во 
која се пренесени. 

Член 17 
Од средствата распоредени со сојузниот буџет за 

1968 година на Сојузниот фонд за финансирање на-
учни дејности, ќе се финансираат задачите на Фон-
дот во областа на научноистражувачката дејност, 
научноистражувачката дејност во областа на нукле-
арната енергија, геомагнетските истражувања, како 
и научните истражувања за потребите на органите 
на федерацијата. 

Член 18 
Средствата предвидени со сојузниот буџет за 

1967 година — за надоместок на Железничкото тран-
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спортно претпријатие Скопје (позиција 224), за на-
доместок на Железничкото транспортно претприја-
тие Титоград (позиција 225) и за покривање на об-
врските за повластено возење (позиција 226), а што 
не се потрошени до крајот на 1967 година, се пре-
несуваат во 1968 година и можат да се користат за 
подмирување на обврските од тие намени настанати 
во 1967 година. 

По исклучок, обврските настанати во 1967 година 
на име надоместок на Железничкото транспортно 
претпријатие Скопје и на Железничкото транспорт-
но претпријатие Титоград, а неподмирени до крајот 
на 1967 година, можат да се исплатуваат и на товар 
на средствата од сојузниот буџет за 1968 година рас-
поредени за истите намени, ако тие обврски не мо-
жат да се подмират од средствата според ставот 1 
на овој член. 

Член 19 
Во резервниот фонд (обртни средства) на феде-

рацијата се распоредуваат 3% од вкупните приходи 
на сојузниот буџет што ќе се остварат во 1968 година. 

Обврската за издвојување во резервниот фонд 
на федерацијата според ставот 1 на овој член ќе се 
намали за износот на вишокот на приходите кој во 
смисла на членот 3 од Законот за измени на Зако-
нот за сојузниот буџет за 1967 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/67) ќе се пренесе во резерв-
ниот фонд на федерацијата. 

Член 20 
Приходите од сојузниот буџет за 1968 година и 

нивниот распоред по основните намени се утврдуваат 
во Билансот на приходите и на општиот распоред на 
приходите на сојузниот буџет за 1968 година, во 
следните износи: 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И НА ОПШТИОТ РАСПОРЕД Н А ПРИХОДИТЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 

ГОДИНА 

Класификационен 
број 

на фор-
мата на 
приходи 

на 
потформата 
на приходи 

П р и х о д и 

И з н о с 

на потфор-
мата на 
приходи 

Вкупно 
на формата 
на приходи 

Вид 1. Придонеси 
I 

11 Придонес од личниот доход од работен однос: 
111 — придонес од личниот доход од работен однос 

12 Придонес од личниот доход од земјоделска дејност: 
121 — придонес од личниот доход од земјоделска дејност 

Вкупно видот 1. Придонес-и 

2.199,420.000 

320,000.000 
2.519,420.000 

21 

Вид 2. Даноци 

Данок на промет: 
211 — данок на промет на стоки на мало 
212 — данок на надоместоци за услуги 

Вкупно видот 2. Даноци 

4.400,000.000 
790,000.000 5.190,000.000 

5.190,000.000 

Вид 3. Такси 
34 Конзуларни такси 21,000.000 
35 Царински такси 19,000.000 

Вкупно видот 3. Такси 40,000.000 

Вид 4. Царини 
41 Царини 2.456,100.000 

Вкупно видот 4. Царини 2.456,100.000 

Вид 6. Приходи на сојузните органи и други разни 
приходи 

61 Приходи на сојузните органи 1,000 ООО 
62 Други разни приходи . 77,300.000 

Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и дру-
ги разни приходи 78,300.000 

Вкупно приходи на сојузниот буџет за распоред (Ви-
дови 1 до 6) 10.283,820.000 
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Класификациони 
број 

на распон на оаспо-
редната редната 
група подгрупа 

О п ш т р а с п о р е д на п р и х о д и т е 

И з н о с 

на распоред-
ната подгрупа 

на распоред-
ната група 

1 

02-2 
0 2 - 2 - 2 

Основна намена 02. Научна дејност 

Средства распоредени во определен износ: 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 02. 

187,139.000 187,139.000 
187,139.000 

03-2 
03-2-2 

Основна намена 03. Културно-просветна дејност 

Средства распоредени во определен износ: 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 03. 

15,689.000 15,689.000 
15,689.000 

04-2 
04-2-2 

Основна намена 04. Социјални грижи 

Средства распоредени во определен износ: 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 04. 

365,580.000 365,580.000 
365,580.000 

05-2 
05-2-2 

Основна намена 05. Здравствена заштита 

Средства распоредени во определен износ: 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 05. 

100.000 100.000 

100.000 

Основна намена 07. Работи на државните органи 

07-2 Средства распоредени во определен износ: 
07-2-1 — за редовна дејност 
07-2-2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 
07-2-3 — за намени што не можат да се распоредат по дру-

гите основни намени 
Вкупно основната намена 07. 

359,753.940 
116,440.840 

131,375.220 607.570.000 
607,570.000 

08-2 

09-2 

Основна намена 08. Народна одбрана 

Средства распоредени во определен износ: 
Вкупно основната намена 08. 

Основна намена 09. Општи дополнителни средства на 
други општествено-политички заедници 

Средства распоредени во определен износ: 
Вкупно основната намена 09. 

6.006,000.000 
6.006,000.000 

^994^590.000 
994,590.000 

10-2 

Основна намена 10. Наменски дополнителни средства 
на други општествено-политички заедници, органи и 
организации 

Средства распоредени во определен износ: 
Вкупно основната намена 10. 

884,670.000 
884,670.000 

13-2 

Основна намена 13. Дејност на општествено-поли-
тичките организации и здруженија на граѓани 

Средства распоредени во определен износ: 
Вкупно основната камена 13. 

Ј!6,390.000 
26,390.000 
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Основна намена 14. Нестопански инвестиции 
14-2 Средства распоредени во определен износ: 

14-2-21 — за текушти вложувања l 4 37,680.000 
Вкупно основната намена 14. ч 37,680.000 

Основна намена 16. Интервенции во стопанството 
16-2 Средства распоредени во определен износ: 

16-2-21 — за текушти вложувања 691,060.000 
Вкупно основната намена 16. 691,060.000 

Основна намена 17. Буџетски обврски од поранешни-
те години 

17-2 Средства распоредени во определен износ: 280.673.000 
Вкупно основната намена 17. 280.673.000 

Основна намена 18. Издвојувана во резервниот фонд 
18-2 Средства распоредени во определен износ: 160,000.000 

Вкупно основната намена 18. 160,000.000 

Основна намена 19. Нераспоредени приходи 
(текушта буџетска резерва) 

19-2 Средства распоредени во определен износ: 26,679.000 
Вкупно основната намена 19. 26,679.000 

Вкупно распоредени и нераспоредени приходи (ос-
новни намени 02 до 19) 10.283,820.000 

II. Посебен дел вршната сметка за 1967 година, не можат да се ко-
ристат ако во рок од два месеца од денот на доста-

Член 21 вувањето на завршната сметка до Сојузниот извр-
шен совет добијат забелешки на својата завршна 
сметка. Распоредот на приходите на сојузниот буџет за 

1968 година во износ од 10.283,820.000 динари по но- Одредбата од ставот 1 на овој член не се одне-
сители, корисници и поблиски намени, во рамките средствата распоредени за ста,нбена из-. 
на општиот распоред на приходите од членот 20 на 1 ^ а д 5 а , 
овој закон, извршен е во посебниот дел на сојузниот ^ ^ ' 
буџет за 1968 година, кој е отпечатен во Додатокот 
на „Службен лист на СФРЈ" и е негов составен дел. Ш. Завршна одредба 

Член 22 Член 23 
Средствата што органите на федерацијата ќе ги Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

распоредат во своите фондови врз основа на за- година. 

6 7 9 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
сојузниот буџет за 1967 година, што го усвои Соју-
зната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 27 декември 1967 година и на седницата на Орга-
низационо-политичкиот собор од 27 декември 1967 
година. 

П. Р. бр. 628 
28 декември 1967 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУ-

ЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за сојузниот буџет за 1967 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66) членот 1 се ме-
нува и гласи: 

,,Сојузниот'буџет за 1967 година содржи: 
приходи од Дин. 9.960,000.000.— 
распоредени приходи од Дин. 9.858,440.000.— 
нераспоредени приходи 

(буџетска резерва) од Дин. 101,560.000.-' 

Член 2 
Во членот 23 во Билансот на приходите и на 

општиот распоред на приходите на сојузниот бу-
џет за 1967 година, се вршат следните измени: 

1) во ставката Вид 1. Придонеси, во формата 
приходи 11 — Придонес од личниот доход од рабо-
тен однос, износот: „2.494,000.000" се заменува со из-
носот; „2.550,000.000"; 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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2) во ставката Вид 2. Даноци, во формата при-
ходи 21, потформата приходи 211 — Данок на про-
мет на стоки на мало, износот: „4.083,000.000" се за-
менува со износот: „4.090,000.000"; 

3) во ставката Вид 4. Царини, во формата при-
ходи 41 - Царини, износот: „2.130,000.000" Се заме-
нува со износот: „2.230,000.000"; 

4) во ставката Вид 6. Приходи на сојузните ор-
гани и други разни приходи, во формата приходи 
61 - Приходи на сојузните органи, износот: 
„1,000.000" се заменува со износот: „1,500.000", а во 
формата приходи 63 — Други приходи, износот: 
„30,000.000" се заменува со износот: „29,500.000"; 

5) по ставката Вид 6. Приходи на сојузните ор-
гани и други разни приходи, се додава нов текст, 
Ној гласи: 

„Пренесени средства од стопанските резерви на 
федерацијата врз основа на одлука на Сојузната 
скупштина 12,000 000"; 

6) во ставката Основна намена 14 — Интервен-
ции во стопанството, во распоредната група 14-2 — 
,Средства распоредени во определен износ, износот: 
„858,410.000" се заменува со износот: „870,410.000"; 

7) во ставката Основна намена 15 — Издвојува-
на во резервниот фонд и за посебната буџетска ре-
зерва, во распоред ната група 15-2 — Средства рас^ 
пореден-и во определен износ, износот: „128,000.000" 
се заменува со износот: „219,000.000". 

Член 3 
Во посебниот дел на сојузниот буџет за 1967 го-

дина се вршат следните измени: 
1) во разделот 17 — Сојузен секретаријат за со-

обраќај и врски, во позицијата 105 (14 — 2) - За 
покритие на обврските за повластено возење, изно-
сот: „21,560.000" се заменува со износот: „33,560.000"; 

2) во разделот 19 — Секретаријат за сојузен бу-
џет и општи работи, во позицијата 129 (15 — 2) — За 
резервниот фонд на федерацијата, износот, 
„128,000.000", се заменува со износот: „291,000.000". 

Член 4 
За износите со кои во членот 2 на овој закон се 

зголемуваат формите приходи и основните намени 
во општ-иот распоред на приходите на сојузниот бу-
џет за 1967 година, се зголемуваат вкупните износи 
на формите приходи, вкупните приходи на сојузниот 
буџет за распоред и вкупно распоредените приходи. 

За износите со кои во членот 3 на овој закон се 
зголемуваат износите на односните позиции, се зго-
лехмуваат вкупните износи на соодветните раздели. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

680. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ 

ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

Се прогласува Законот за пренесување средства 
од стопанските резерви во сојузниот буџет, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 27 декември 19g7 година и на седни-

цата на Стопанскиот собор о-д 27 декември 1967 го-
дина. 

П.Р. бр. 616 
28 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИ-

ТЕ РЕЗЕРВИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

Член 1 
Приходите на стопанските резерви на федера-

цијата од отплатата на кредитите доделени од овие 
средства ќе се внесуваат во сојузниот буџет во го-
дината во која втасува нивната отплата. 

Покрај отплатите од ставот 1 на овој член, во 
сојузниот буџет за 1968 година ќе се внесе и сал-
дото на средствата на стопанските резерви на феде-
рацијата со состојба на 31 декември 1967 година. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

681. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, издавам 

У К А З ' 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 

СУДОВИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за воените судови, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 27 декември 1967 година и на седницата на Орга-
низационо-политичкиот собор од 27 декември 1967 
година. 

П. Р. бр. 632 
28 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ВОЕНИТЕ СУДОВИ 

Член 1 
Во Законот за воените судови („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 7/65) во членот 12 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„Во определени работи од надлежноста на во-
ениот суд од прв степен суди судија поединец на 
тој суд/4 

,Член 2 
Во членот 16 точката 2 се менува и гласи: -
„2) спроведуваат истрага;". 
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З л е н 3 
Во членот 17 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„За кривични дела за кои според членот 8 од 

Законикот за кривичната постапка е стварно над-
лежен судија на општински суд како поединец 
суди суд-ија на воен суд од прв степен како пое-
динец." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 4 

Во членот 18 точката 6 се менува и гласи: 
„6) во спорови за надоместок на штета еден су-

дија-поротник мора да биде активно воено лице од 
соодветната служба.". 

Член 5 

Во членот 21 точка 4 зборот: „поединечни" се 
брише. 

Член б 
Во членот 30 став 2 на крајот се додаваат зборо-

вите: „и кои стекнале потребно искуство за врше-
ње на функцијата судија на Врховниот воен СУД". 

Член 7 
Во членот 34 зборовите: ,,ниту во истражен зат-

вор" се бришат. 

Член 8 
Во членот 39 ставот 1 се менува и гласи: 
„Судија ќе биде отстранет од должноста ако 

против него подигнатиот обвинителен акт добил пра-
вна сила или додека се наоѓа во притвор поради из-
вршување на кривично дело," 

Член 9 
Во членот 41 став 3 зборот: „именуван" се заме-

нува со зборот: ,,назначен". 

Член 10 
Членот 46 се менува и гласи: 
„Во воени судови од прв степен поминуваат при-

правнички стаж воени лица дипломирани правници 
заради стекнување на потребната практика. За вре-
ме на приправничкиот стаж тие лица се распореду-
ваат на сите работи во судот за да стекнат прак-
тика во сите области на судската работа. 

Поблиски прописи за приправничкиот стаж до-
несува државниот секретар за народна одбрана." 

Член И 
Во членот 47 зборовите: „и судиските приправни-

ци во воените судови" се бришат. 

Член 12 
Во членот 55 став 2 точката 3 се брише. 
Досегашната точка 4, која станува точка 3, се 

менува и гласи: 
„3) работиве и овластувањата на органите на 

внатрецшич^работи — органите на воената безбед-
ност во рамките на пропишаниот им делокруг на 
работа и органите на воената полиција;". 

Досегашната точка 5 станува точка 4. 

Член 13 
Во членот 56 ст. 2 и 3 се бришат. 
Досегашниот став 4 станува став 2. 

Член 14 
Во членот 59 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Вон од случаите на задолжителна одбрана од 

членот 09 на Законикот за кривичната постапка, на 
обвинетиот војник мора да му са обезбеди бранител 

на претресот пред воен суд од црв степен и когаг 
обвинетиот тоа го бара." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „или друг офицер на Југословенската наро-? 
дна армија" се заменуваат со зборовите: „или друго 
активно воено лице кое е дипломиран правник и е 
способно на обвинетиот да му даде помош во одбра-
ната". 

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се мену-
ва и гласи: 

„Ако во текот на постапката би можело да дој^ 
де до откривање на воена тајна што може да има; 
тешки последици за безбедноста на земјата, обвинеа 
тиот може да избира брагЈител само помеѓу воените 
бранители или други активни воени лица од ста-ѕ 
вот 3 на овој член. Одлука за тоа донесува во ис-
трагата воениот истражен судија, во подготвување-
то на главниот претрес — претседателот на советот, 
а на главниот претрес советот." 

Досегашниот став 4 се брише. 
Во ставот 5 бројот: „3" се заменува со бројот^ 

Член 15 

По членот 59 се додава нов член 59а, кој гласи? 
„Воените бранители ги назначува и ги разрез 

шува од должноста Врховниот командант на ору^ 
жените сили." 

Член 16 
Во членот 60 став 2 зборовите: „членот 59 став 

3" се заменуваат со зборовите: „членот 59 став 4", 
а зборовите: „членот 59 став 2" — со зборовите: „чле-
нот 59 став 3". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
,,Судот може да определи воен бранител да го 

брани обвинетиот кој во случај на задолжителна 
одбрана не си земе бранител, како и да го брани об-
винетиот војник, кој вон од случаите на задолжи-
телна одбрана, бара бранител во смисла на членот 
59 став 2 од овој закон." 

Ставот 4 се брише. 

Член 17 

Во одделот пред членот 64 зборот: „извид" с^ 
брише. 

,Членот 04 се менува и гласи: 
„Истрага спроведува воениот истражен судија.44 

Член 18 
Чл. 66 и 07 се бришат, 

Член 19 
Во членот 68 ставот 1 се менува и гласи: 
„Наредбата да се доведе присилно обвинетиот Ја 

издава воениот суд односно воениот истражен су-
дија." 

Член 20 
Членот 69 се брише. 

Член 21 
Во одделот пред членот 70 зборовите: „и истра-

жен затвор" се бришат. 
Во членот 70 став 1 зборовите: ,,и истражен за-

твор" се бришат, а зборовите: „да нареди" се заме-
нуваат со зборовите: „да определи". 

Во ставот 2 зборовите: „да нареди" се замену-
ваат со зборовите: „да определи", а зборовите: „су-
дијата на општинскиот суд или истражниот судија, 
а истражен затвор истражниот судија", се замену-
ваат со зборовите: „истражниот судија на окру-
жниот или општинскиот суд". 

Ст. 3 и 4 се бришат. 
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Член 22 
,Членот 71 се менува и гласи: 
„Притвор против невоени лица за кривични де-

ла од надлежноста на воените судови може да опре-
дели воениот истражен судија." 

Член 23 
Во членот 72 ставот 2 се менува и гласи: 
„Воениот старешина и овластеното службено 

лице од ставот 1 на овој член, должни се военото 
лице што го лишиле од слобода веднаш, со извештај 
за извршувањето на кривичното дело и за причините 
поради кои го лишиле од слобода, да го предадат 
на воениот истражен судија или на најблиската во-
ена единица односно установа, која веднаш ќе го 
спроведе до надлежниот воен истражен судија. Ако 
воениот старешина или овластеното службено лице 
тоа не може да го стори, мора веднаш да го извести 
воениот истражен судија или најблиската воена еди-
ница или установа која лицето лишено од слобода 
веднаш ќе го преземе и без одлагање ќе го спроведе 
до надлежниот воен истражен судија." 

Член 24 
Членот 73 се менува и гласи: 
„Решение за продолжување на притворот над три 

месеци донесува советот на Врховниот воен суд." 

Член 25 
Во членот 75 ставот 1 се менува и гласи: 
,,Ако во текот на истрагата треба како сведок 

да се сослуша невоено лице, сослушувањето може 
да се изврши преку истражниот судија нЗ окружен 
или општината суд на чие подрачје се наоѓа све-
докот " 

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот суд или 
истражниот судија" се заменуват со зборовите: ,,и-с-
тражниот судија на окружниот или општинскиот 
суд". 

Член 26 
Во членот 77 став 3 зборовите: „за судијата пое-

динец," се бришат. 

Член 27 
По членот 77 се додава нов член 77а, кој гласи: 
„Судијата поединец на воен суд од прв степен 

ги еуди споровите за имотноправните барања за кои 
според членот 27 од Законот за процесната постап-
ка е определена стварна надлежност на судијата 
поединец на општински суд." 

Член 2а 
Се овластува Законода-вно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за воените судови. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

682. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ОДШТЕСТВЕНО-ПОЛИГИЧКШ ЗАЕД-

НИЦИ 

Се прогласува Законот за дополнение на Основ-
ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници, што го усвои Сојузната скуп-

штина, на седницата на Сојузниот собор од 27 де-
кември 1067 година и на седницата на Организации 
оно-полетачкиот собор од 27 декември 1067 година,, 

п . р. бр. езо 
28 декември !9в7 година 

Белград 
Претседател ' 

на Републиката, 
Јоеии Броз Тате, с. р, 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Основниот закон за финансирање на опште-

ствено-политичките заедници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/64, 2а'66 и 1/67) по членот 164а се до-
дава нов член 1646, ко ј гласи: 

„Приходите на сојузниот буџет за 1967 и 1968 
година се сметаат остварени со денот на наплата-
та од обврзниците на придонесите, даноците, таксите 
и другите приходи на федерацијата, а ка ј данокот 
на промет — со денот на наплатата од купувачите 
на производот на кој се плаќа данокот. 

Приходите на сојузниот буџет остварени во 
смисла на ставот 1 на овој член до 31 декември, а 
уплатени во буџетот до 31 јануари наредната го-
дина, му припаѓаат на буџетот за календарската го-
дина во која се остварени. Тие приходи можат да 
им се распоредуваат на носителите и корисници-
те на средствата на сојузниот буџет за извршување 
обврските на буџетот создадени до 31 декември те-
куштата година, а најмногу до износите што им се 
утврдени во посебниот дел на сојузниот буџет за 
односната година до 31 јануари наредната година. 

Другите општествено-политички заедници мо-
жат да одлучат приходите на својот буџет за 1967 
и 1968 година да ги користат на начинот предви-
ден во ст. 1 и 2 на овој член/4 

Член 2 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

година. 

6 8 3 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУ-
ВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕД-

СТВА ВО 1968 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за насочување користе-
њето на определени средства во 1963 година, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седи^цата на Со-
јузниот собор од 27 декември 1967 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 
година. 

П. Р. бр. 618 
28 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Jtoewn Броз Титв, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие ДОмакМ, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ СРЕДСТВА ВО 1968 ГОДИНА 

Член 1 
За да се спроведе економската политика во 1968 

година, а во согласност со целите на Општествени-
от план на развојот на Југославија од 1366 до 1970 
година, определени средства на корисниците на оп-
штествени средства можат да се користат во 1968 
година согла.сно со одредбите на овој закон. 

Член 2 
Средствата што се пресметуваат и уплатуваат од 

износот на исплатите од средствата од коишто се 
врши финансирање на изградбата на администра-
тивни и управни згради според одредбите од Зако-
нот за употреба на средствата наменети за изградба 
на административни и управни згради („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/66 и 52/66), д а в а т е л у на кре-
дити и инвеститорите се должни да ги депонираат 
на сметката на федерацијата за инвестиции во сто-
панството. 

На средствата депонирани според ставот 1 на 
овој член ќе се плаќа камата по стопа од 4% годиш-
но, сметајќи од денот на депонирањето. 

Средствата депонирани според ставот 1 на овој 
член ќе им се стават на располагаше на депонентите 
во еднакви годишни износи во рок од 10 години, 
почнувајќи од 1 јануари 1969 година. 

Член 3 
Средствата од фсадовите за научна работа, сред-

ствата од фондовите на заедниците на образовани-
ето и средствата наменети, врз основа на сојузните 
прописи, за обнова и изградба на Скопје, пренесени 
од поранешните години како и остварените во 1968 
година, можат во 1966 година да се употребуваат во 
полн износ за намените предводени со прописите 
за тие фондови одаигаго средства. 

Одредбата на ставот 1 од овој член ќе се при-
менува и на средствата од Фондот на федерацијата 
за кредитирање стопанскиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и краишта. 

Член 4 
Ако средствата на федерацијата за инвестиции 

во стопанството за 1968 година не се остварат во 
(предвидените износи Сојузниот извршен совет сраз-
мерно ќе им ги намали износите за 1968 година на 
сите глобални носители на средствата на федераци-
јата за инвестиции во стопанството освен износите 
за отплати на странски долгови, износот за Фондот 
на федерацијата за кредитирање на стопанскиот ра-
звој на стопански недоволно развиените републики 
и краишта за 1963 година и износот за Фондот за 
кредитирање и осигурување определен-и извозни ра-
боти во 1968 година, ^подмирените обврски од 1968 
година ќе се подмират од средствата на федераци-
јата за инвестиции во стопанството во 1969 и 1970 
година, согласно со Општествениот план на разво-
јот на Југославија од 1366 до 1570 година. 

Во случај да се намалат износите за 19-68 годи-
на во смисла на ставот 1 од овој член, глобалните 
носители на средствата на федерацијата за инвес-
тиции во стопанството должни се да им дадат пр-
венство на вложувањата на изградба на енергетски 
објекти. 

Член 5 
Инвеститорите во стопански недоволно развие-

ните републики и краишта определени во Законот 
за републиките и покраините чиј стопански развој 
ќе се кредитира од средствата на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на стопанскиот развој 
на стопан аки недоволно развиените репушгаш! 
к краишта ^,Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65), не-
ма во 19ЗД година да пресметуваат и полагаат га-

рантен износ на инвестиционите вложувања во чие 
кредитирање и финансирање учествува федераци-
јата. 

Одредбите на ставот 1 од овој член се однесу-
ваат и на инвеститорите што вршат инвестициони 
вложувања за мелиорации на подрачјето на Соци-
јалистичка Република Македонија чие финансира-
ње го започна федерацијата пред 1 јануари 1966 
година. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи одредбата на точ. 1 под 5 од 
Упатството за општествените средства што можат 
да се орочуваат кај банките и да се користат за вло-
жување во обврзници и благајнички записи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 17/63, 42/63, 23/64 и 41/64). 

Член 7 
ОВОЈ закон влегува во сила на 1 јануари 1968 го^ 

дина. 

6 8 4 . 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју--
госл азија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕД-
СТВАТА СО КОИ ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИ-
ЦА УЧЕСТВУВА ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА 

НА СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
вкупниот износ на средствата со кои општествената 
заедница учествува во обновата и изградбата на 
Скопје, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 27 декември 1907 го-
дина и на седницата на Сгсшашзшот собор од 27 
декември 1967 година. 

П. Р. бр. 626 
28 декември 1967 годиш 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О В 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ИЗ-
НОС НА СРЕДСТВАТА СО КОИ ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА УЧЕСТВУВА ВО ОБНОВАТА 

И ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Законот за вкупниот износ на средствата со 

кои општествената заедница учествува во обновата 
и изградбата на Скопје („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/64) во членот 2 став 1 износот: 
„400.000 милиони" се заменува со износот: „6.040 ми-
лиони". 

Член 2 
Во членот 3 став 2 износот: „25.125 милиони" cq 

заменува со износот: „339 милиони". 

Член 3 
,Чл. '4, 5 и 6 се бришат, 



Страна 1310 - Број 54 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФР.) 'Сабота, 30 декември 1967. 

Член I 
Во членот 8 ст. 1 и 2 по зборовите: „од членот 

2", запирката се заменува со точка, а зборовите: 
„зголемен односно намален врз основа на чл. 4 и 5" 
и запирката по зборот: „закон" се бришат. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овај закон 

престануваат да важат: 
1) Упатството за начинот за утврдување на ра-

зликата од членот 5 на Законот за вкупниот износ 
на средствата со кои општествената заедница уче-
ствува во обновата и изградбата на Скопје („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 19/65); 

2) Правилникот за начинот на утврдување на 
зголемувањето односно намалувањето на износот на 
средствата со кои општествената заедница учествува 
во обновата и изградбата на Скопје („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/67). 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

6 8 5 . 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, издавам 

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

НИТЕ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за дополненија на Зако-
нот за банките и кредитните работи, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 27 декември 1967 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година. 

П. Р. бр. 605 
28 декемвр-и 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 

И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ 

Член 1 
Во Законот за банките и кредитните работи 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 
26/66, 1/67 и 17/67) во членот 116 став 1 на крајот се 
додава запирка и зборовите: „а максимално 6% 
годишно". 

Во ставот 2 на крајот се додаваат запирка и 
зборовите: „со тоа казнениот интерес во овој слу-
.чај да не може да биде поголем од в% годишно". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Казнениот интерес е приход на кредитниот 

фонд на банката." 
Член 2 

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 
година^ 

686. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

та1вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЕ КОРИСТАТ ЗА 
ДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕС-

ТИЦИИ 

Се прогласува Законот за насочување средства^ 
та што ќе се користат за давање определени креди-
ти за инвестиции, што го усвои Сојузната скупшти-
на, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 
1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 
27 декември 1967 година. 

П. Р. бр. 606 
28 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЕ 
КОРИСТАТ ЗА ДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИ-

ТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Деловните ба-нки покрај средствата од членот 90 

став 1 на Законот за банките и кредитните работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4^6, 26/66, 
1/67, 17/67 и 54^67), ќе користат за давање кредити 
за инвестиции и: 

1) 60% од средствата на гарантните износи де-
понирани во смисла на Законот за депонирање га^ 
рантни износи за инвестиции во основни средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65); 

2) средствата на задолжителниот дел од резер-
вниот фонд на стопанските организации, а на ј -
малку 30% од тие средства, 

Член 2 
Деловните банки сами или преку друга делов-

на банка можат средствата од членот 1 точ. 1 и 2 
на овој закон да ги користат исклучително: за кре-
дитирање извозот на опрема и бродови на кредит, 
за кредитирање на изведување инвестициони ра-
боти во странство на кредит и за кредитирање на 
продажбата во Југославија на домашна опрема од 
сериско производство на кредит. 

Средствата од членот 1 точ. 1 и 2 на ОЕОЈ закон 
што на денот на влегувањето во сила на овој закон 
се веќе пласирани деловните банки се должни да ги 
сторат расположиви за намените од ставот 1 на 
овој член, и тоа 50% во рок од шест месеци а оста-
токот во рок од 9 месеци, сметајќи од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 3 
Расположивите средства на посебната резерва за 

штети од земјотреси се депонираат од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон ка ј Фондот за кре-
дитирање и осигурување определени извозни ра-
боти. Со договорот за депонирање тие средства ка ј 
Фондот ќе се.утврдат условите за користење на тие 
средства, со тоа овие средства да можат да се на-
сочат само кон кредитирање извозот на опрема л 
бродови на кредит и кон кредитирање на изведу-
вање инвестициони работи во странство на кредит. 
Роковите за враќање на депонираните средства мо-
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раат со договорот да се усогласат така што во слу-
чај на настапување на осигурен ризик да може 
Фондот потребните средства за надоместок на ште-
тата од земјотрес да му ги обезбеди на депонентот 
од вкупниот годишен прилив на своите средства. 

Член 4 
Деловната банка може кредитите според од-

редбите од овој закон да ги дава под услов роко-
вите за враќање на кредитите да бидат така усо-
гласени што банката секогаш да биде во можност 
да ги извршува своите обврски. 

Член 5 
Се овластува сојузниот секретар за финансии 

да го пропише начинот за пресметување на сред-
ствата што можат да се користат за намените утвр-
дени со овој закон. 

Сојузниот секретар за стопанство ќе донесе, по 
потреба, поблиско упатство за тоа што се смета за 
сериско производство на опрема во ставот 1 на чле-
нот 2 од овој закон. 

Член в 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

го д ита 

6 8 7 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за придонесите и даноците на 
граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 
декември 1967 година. 

П.Р. бр. 609 
28 декември 1967 годино 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосив Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузиата скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за придонесите и даноците 

на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64, 
52/66, 15/67 и 31/67) во членот 42 по ставот 1 се до-
даваат два нови става, кои гласат: 

„Републиката може да пропише републичките и 
општинските придонеси од личниот доход од рабо-
тен однос да се плаќаат по посебни стопи на след-
ните примања од работен однос: 

1) на пршлањата од работен однос на уживате-
ли на пензија што врз основа на таква работа не-
маат својство на осигуреник; 

2) на примањата за работа подолга од полното 
работно време, освен на примањата за таква работа 
извршена во смисла на членот 44 од Основниот за-
кон за работните односи, 

Републиката може да пропише најниска и нај-
висока граница на стопата на општинскиот придо-
нес од ставот 2 на овој член." 

Член 2 
Во членот 44 став 1 на крајот од точката 12 точ-

ката се заменува со точка и запирка и потоа се до-ч 
даваат две нови точки, кои гласат: 

„13) од личните доходи на работниците кои првч 
пат се заложуваат по завршена школа од втор сте-с 
пен, виша или висока школа односно факултет и се' 
примаат во својство на приправник согласно со 
општиот акт на работната организација за време-
траењето на приправничкиот стаж а најдолго една 
година; 

14) од личните доходи на адвокатските приправ^ 
ници кои прелат се запалуваат по завршена шко-
ла, за времетраењето на приправничкиот стаж а 
најдолго една година.". 

Член 3 
Во членот 68 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Општинското собрание може да одлучи, по^ 

условите и според мерилата што тоа ќе ги пропише," 
за одделни обврзници од дејностите за кои придо-
несот се утврдува според годишната паушална осно-
вица во смисла ст. 1 и 3 од овој член, да се плаќа 
придонесот според фактичкиот доход." 

Член 4 
Во членот 70 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Одредбата од ставот 1 на овој член нема да се 

применува на обврзниците на кои придонесот им се 
утврдува во смисла на членот 68 став 4 од овој за-
кон, туку за нив можат да се пропишуваат по-
себни СТОПИ:" 

.. Член 5 
^Членот 72 се менува и гласи: 
„Придонес од занаетчиски дејности во процент 

од секој поединечно остварен бруто-приход (во по-
натамошниот текст: придонес по одбивање) плаќа-
ат граѓани кои им вршат повремени услуги на 
државни органи и работни и други организации, 
или кај тие органи и организации вршат работа по 
договор за дело во смисла на прописите за рабо-
тните односи, или од нив остваруваат приходи од 
споредни дејности во земјоделството што не се оп-
фатени со катастарскиот приход, ако такви при-
ходи не произлегуваат од работен однос или од 
вршење занаетчиски и други дејности на кои се 
плаќа придонес на некој друг начин од членот 67 
од овој закон. 

Придонесот по одбивање се плаќа при секоја 
исплата. 

Стопите на придонесот од ставот 1 на овој член 
се пропорционални и можат да бидат различни спо-
ред одделни извори на приходи. 

Републиката може да пропише најниска и најч 
висока граница на ситата на општинскиот придо-
нес од ставот 3 на овој член." 

Член 6 
Членот 82 се менува и гласи: 
„Стапите на придонесот од личниот доход од 

самостојно вршење интелектуални^ услуги за об-
врзниците кои придонесот го плаќаат според го-
дишната основица (чл. 80 и 81), можат да бидаѕ 
различни според одделни извори на приходи. 

Републиката може да пропише најниска и нај-
висока граница на стопата на општинскиот придо-
нес од ставот 1 на овој член." 

Член 7 
Во членот 82а по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Републиката може да пропише најниска и нај-̂  

висока граница на станата на општинскиот предок 
нес од ставот 2 на овој член." 

Досегашниот став 3 станува став 4, 
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Член 8 
,Членот 87 се менува и гласи: 
„Стапите на придонесот од авторски права се 

пропорционални и можат да бидат различни според 
одделни видови авторски права. 

Републиката може д-а пропише најниска и на ј -
висока граница на стопат а на општинскиот придо-
нес од ставот 1 на овој член." ј 

Член 9 
Во членот 91 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи' 
„Кај обврзниците на кои придонесите им се ут-

врдуваат според годишната паушална основица или 
(во годишен паушален износ, како и ка ј обврзници-
те на кои придонесите им се определуваат според 
спогодбено утврдената годишна основица или во 
спогодбено утврден годишен износ, како вкупен 
чист приход се смета приходот кој обврзникот ф а к -
тички го постигнал, по одбивање на сите придо-

,, неси." 
Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 10 
По исклучок од членот 16 на Основниот закон 

зе придонесите и даноците на граѓаните, височината 
на придонесите односно даноците за 1968 година 
може да се утврди според прописите за определу-
вање основиците и стопите што општествено-поли-
тичките заедници ќе ги донесат др 29 февруари 1968 
година. 

Од личните доходи од кои се пресметуваат и се 
плаќаат придонесите при исплатата на личните до-
ходи (придонеси по одбивање) исплатени пред по-
четокот на применувањето на прописите од ставот 
1 на овој член, ќе се пресметува и ќе се плаќа при-
донесот по стапите што важеа на 1 јануари 1968 
година. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, стапите 
на републичкиот и општинскиот придонес од лич-
ниот доход од работен однос и на републичкиот и 
општинскиот придонес за образование што се пла-
ќаат од тие лични доходи, пропишани до 29 февру-
ари 1968 година, ќе се применуваат на сите испла-
тени лични доходи почнувајќи од 1 јануари 1968 
година, со тоа што до пропишувањето на тие стопи 
привремено ќе се плаќаат аконтации по стопите 
што важеа на 31 декември 1967 година. 

Роковите за разрез на придонесите и даноците 
од членот 133 на Основниот закон за придонесите и 
даноците на граѓаните во 1968 година, се продолжу-
ваат за 30 дена. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

година. 

688. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТО-

КИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за дополненија на Зако-
нот за прометот на стоки и услуги со странство, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
јузниот собор од 27 декември 1967 година и на сед-

ницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 
година. 

П.Р. бр. 622 
28 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ 

НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за прометот на стоки и услуги су 

странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65 и 28/66) по чле-
нот 53 се додава членот 54, кој гласи: 

„Спогодбите на стопанските организации за ус-
ловите и начинот на вршење надворешнотрговски 
промет на определено подрачје или со определени 
производи задолжителни се за сите учесници во 
надворешнотрговскиот промет на односното подрачје 
или со односните производи, ако таа спогодба ја 
склучиле стопанските организации на односната гру-
пација што во претходната година во надворешно-
трговскиот промет кој е предмет на спогодбата у-
чествувале со најмалку 75% од вкупниот извоз од-
носно увоз и ако со спогодбата се постига унапреду-
вање на надворешнотрговскиот промет, извршување 
на преземените обврски од склучените трговски и 
платни спогодби со странство, усогласување на из-
возот и увозот и остварување на предвидениот обем 
и структура на стоковната размена со странство. 

Спогодбите од овој член се склучуваат и се ре-
гистрираат во рамките на Сојузната стопанска ко-
мора и стануваат задолжителни во смисла на ста-
вот 1 од овој член со денот на нивната регистрација. 
Комората ќе одбие да регистрира спогодба ако таа 
е склучена противно на одредбите од овој член. 

Сојузниот извршен совет ќе ја пропише постап-
ката за склучување спогодба со дејство од ставот 
1 на овој член. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да про-
пише да може надворешнотрговскиот промет на оп-
ределени подрачја или со определени производи да 
се врши само во рамките на спогодбите на заинте-
ресираните стопански организации склучени во 
смисла на ставот 1 од овој член, како и условите 
за вршење надворешнотрговскиот промет на тие 
подрачја односно со тие производи, ако заинтереси-
раните стопански организации во определен рок не 
склучат спогодба." 

Член 2 
Во членот 139 став 1 се додава нова точка 2, која 

гласи: 
„2) ако при вршење надворешнотрговски промет 

не се придржува кон спогодбите од членот 54 на овој 
закон;". 

Досегашните точ. 2 до 6 стануваат точ. 3 до 7, 

Член 3 
Во членот 159 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Југословенската банка за надворешна трговија 

е должна на Народната банка на Југославија да ќ 
ги продаде сите девизи што до влегувањето во сила 
на овој закон ги остварила на име ануитети по де-
визните кредити дадени според одредбите на ст. 
1 и 2 од овој член односно што ќе ги оствари од 
тој ден". 

Член 4 
Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4 '. 
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6 8 9 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 

НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА 
ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот з-а измена на Основниот 
закон за данокот на промет, што го усвои Сојузна-
та скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 
27 декември 1967 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 27 декември 1967 година. 

П.Р. бр. 607 
28 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие-Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Основниот закон за данокот на промет 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 29/65, 33/65,' 
57/65, 52/66 и 31/67) во членот 73 зборовите: „За 1966 
и 1967" се заменуваат со зборовите: „За 1966, 1967 
и 1968". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

година. 

6 9 0 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВ-

НИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за измени на Основниот 
закон за административните такси, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 27 декември 1967 година и на седницата 
на Организационо-политичкиот собор од 27 декем-
ври 1967 година. 

П.Р. бр. 629 
28 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Таксената тарифа, која е составен дел од 

Основниот закон за административните такси („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 14/65 и 11/66) во тар. бр. 
5 износот: „15" се заменува со износот: „150". 

Во забелешката кон тар. бр. 5 се додава нов став 
2, кој гл-аси: 

„Таксата според овој тарифен број се плаќа во 
износ од 15 динари, ако патната исправа му се из-
дава или нејзиното важење му се продолжува на 
југословенски државјанин, кој со посредство на ју-
гословенски заводи за запослување оди во странство 
заради запослување или со посредство на тие заводи 
веќе е запослен во странство". 

Член 2 
Во тар. бр. 6 точка 1 под б) износот: „10" се за-

менува со износот: „50". 
По забелешката 4 кон тар. бр. 6 се додава нова 

забелешка 5, која гласи: 
„5. За виза што му се издава на југословенски 

државјанин кој со посредство на југословенски за-
води за запослување оди во странство заради зало-
жување или со посредство на тие заводи е веќе за-
шилен ^ во странство, таксата од точката 1 под б) 
се плаќа во износ од 10 динари." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

година. 

6 9 1 . 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Царинската тарифа, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 27 декември 1967 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година. 

П.Р. бр. 620 
28 декември 1967 година 

Белград х 

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

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

ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Член 1 
Во Законот за Царинската тарифа („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66 и 5/67), во членот 
18 точката 17 се менува и гласи: 

„17) на предмети, и тоа: 
а) до вкупна вредност од 100 динари што заради 

замена на дотраен или уништен дел се набавуваат 
и се вградуваат во патничко моторно возило за 
време на неговото престојување во странство; 

б) до вкупна вредност од 500 динари што заради 
замена на дотраен или уништен дел се набавуваат 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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и се вградуваат во друмско моторно возило (освен 
патничките) или шинско возило во јавниот сообра-
ќај , за време на нивното престојување во странство; 

в) што заради замена на дотраен или уништен 
дел од превозно средство или од негов инвентар се 
набавуваат и се вградуваат во морско или речно 
превозно средство во јавниот сообраќај за време на 
нивното престојување во странство; 

г) што како потрошен или погонски материјал 
неопходен за работа и безбедност на морски или 
речни превозни средства се користат за време на 
нивната пловидба во сообраќајот со странство; 

д) што заради замена на дотраен или уништен 
дел се набавуваат и се вградуваат во воздушно пре-
возно средство за патнички сообраќај;". 

Во точката 20 на крајот точката се заменува 
со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 
21, која гласи: 

„21) на предмети и опрема, и тоа: 
а) на предмети, освен патничките автомобили, 

што работни и други организации бесплатно ќе ги 
примат од странство или ги набавуваат за средства 
што ги добиле од странство како парична помош, 
кога тие предмети се наменети за отстранување по-
следици предизвикани од значителни елементарни 
несреќи (земјотреси, поплави итн.), ако увозот на 
тие предмети се изврши во рок што ќе го определи 
Сојузниот извршен совет, а кој се смета од денот 
на настапувањето на таа елементарна несреќа; 

б) на опрема, освен патничките автомобили, на-
бавена во странство за потребите на научните, кул-
турните, просветните, здравствените и социјалните 
установи од подрачјето погодено со значителна еле-
ментарна несреќа (земјотрес, поплава итн.), ако уво-
зот на опремата се изврши во рок што ќе го опре-
дели Сојузниот извршен совет, а кој се смета од 
денот на настапувањето на таа елементарна несреќа 
и ако со тој увоз се врши замена на уништена оп-
рема; 

в) на предмети, освен моторните возила, што ќе 
ги примат бесплатно од странство граѓани кои по-
ради елементарна несреќа (земјотрес, поплава итн.) 
претрпеле значителна материјална штета, а тие 
предметни ќе ги примат во рок од 6 месеци од де-
нот на несреќата. 

Право на ослободување од плаќање царина спо-
ред оваа точка може да се оствари само ако Сојуз-
ниот извршен совет со посебна одлука утврди дека 
последиците од елементарната несреќа што наста-
пила се такви што за отстранување на последиците 
треба да се дозволи увоз со ослободување од пла-
ќање царина." 

Член 2 
По членот 25 се додава нов член 25а, кој гл-аси: 
„Ако постојните царински стопи за земјоделски 

производи во определен временски период не обез-
бедуваат стабилност на домашното производство и 
домашниот пазар во согласност со политиката на 
цените, Сојузниот извршен совет може покрај по-
стојните царински стопи да пропише сезонски ца-
рински стопи, со временско ограничување за нив-
ната примена. 

Сезонските царински стопи од ставот 1 на овој 
член не можат да се пропишат по стопа поголема 
од 20%." 

Член 3 
Во Царинската тарифа, која е составен дел од 

Законот за Царинската тарифа, се вршат следн,ите 
измени и дополненија: 

1) во' тар. број 22.09 точката 9 се менува и гласи: 
„9) Концентрирани екстракти и есенции за при-

готвување алкохолни пијачки: 

а) вински дестилат 35 и 4 динари за Г 
литар врз база 550 

алкохол 
б) друго 35"; 
2) во тар. број 28.03 во точката 1 царинската 

стопа: „5" се заменува со царинска стопа ,ДО"; 
3) во тар. број 28.04 во точката 3 под друго: 
— во одредбата пад а) зборот: „силициум" се 

брише; 
— по одредбата под в) се додава нова одредба 

под г), која гласи: 
,,г) силициум 15"; 
4) во тар. број 28.46 во точката 1 под а) и во 

точката 2 под а) царинската стопа: „3" се заменува 
со царинска стопа: ,ДО"; 

5) во тар број 29.06 во точката 1 под б) царин-
ската стопа: „3" се заменува со царинска стопа: „12"; 

6) во тар. број 29.13 во точката 1 под а) под 2 
царинската стопа: „8" се заменува со царинска сто-
па: „12"; 

7) во тар. број 36.04 во точката 1 под а) под 1 
царинската стопа: „Сл." се заменува со царинска 
стопа: „20"; 

8) во тар. број 37.02 во точката 1: 
— во одредбата под б) под 1 царинската стопа: 

„8" се заменува со царинска стопа: „17"; 
— во одредбата под б) под 2 царинската стопа: 

,ДО" се заменува со царинска стопа: „20"; 
— во одредбата под в) под 1 царинската стопа: 

„5" се заменува со царинска стопа: „17"; 
— во одредбата под в) под 2 царинската стопа: 

„6" се заменува со царинска стопа: „20"; 
9) во тар. број 39.02 во точката 1 во одредбите 

под а), б) и в) царинската стопа: ,ДО" се заменува 
со царинска стопа: „12"; 

10) во тар. број 48.01 точката 2 се менува и гласи: 
„2) Хартија за печатење и пишување: 
а) за печатење — — — — — — — 12 
б) за пишување — — — — — — — 12". 
Точката 3 се менува и гласи: 
„3) Натрон хартија и хартон (крафт) 
а) натрон хартија — — — — — — 10 
б) картон (крафт) — — — — — — 12". 
Во точката 5 под а) под 3 царинската стопа: „8" 

се заменува со царинска стопа: ,ДО", во одредбата 
под б) под 1, 2 и 3 царинската стопа: „8" се заме-
нува со царинска стопа: „12", а во одредбата под в) 
под 1 и 3 царинската стопа: „8" се заменува со ца-
ринска стопа: „12"; 

П) во тар. број 48.03 во одредбата под 2 царин-
ската стопа: „8" се заменува со царинска стопа: „12"; 

12) во тар. број 48.05 во одредбата под 2 царин-
ската стопа: „6" се заменува со царинска стопа: ,ДО"; 

13) во тар. број 68.04 точката 2 се менува и гласи; 
„2) Друго: 
а) од природен материјал — — — — — 5 
б) од вештачки материјал — — — — — 8"; 
14) во тар. број 68.05 точката 2 се менува и гласи: 
„2) Друго: 
а) од природен материјал — — — — — 5 
б) од вештачки материјал - ; — — — — 8"; 
15) во тар. број 69.07 во точката 1 царинската 

стопа: „4" се заменува со царинска стопа: „8", а 
во точ. 2 и 3 царинската стопа: „6" се заменува со 
царинска стопа: ,ДО"; 

16) во тар. број 69 08 во точката 1 царинската 
стопа: „6" се заменува со царинска стопа: „10", а во 
точ. 2, 3 и 4 царинската стопа „8" се заменува со 
царинска стопа: „12"; 

17) во тар. број 70.03 точката 1 се менува и гласи: 
,Д) Цевки од стакло: 
а) од неутро"стакло — — — — — — 5 
б) друго - - - — — — — — - 8"; 
18) во тар. број 73.08 царинската стопа: „5" се 

заменува со царинска стопа: ,ДО"; 
19) во тар. број 73.09 во точ. 1 и 2 царинската 

стопа: „5" се заменува со царинска стопа.: „12"; 
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20) во тар. број 73.10 точ. 1 и 2 царинската стопа: 
„7" се заменува со царинска стопа: „12"; 

21) во тар. број 73.11 точка 1 под а) и б) и точка 
2 царинската стопа: „9" се заменува со царинска 
стопа: „13"; 

22) во тар. број 73.12 точка 1 под а) и б) царин-
ската стопа: ,ДО" се заменува со царинска стопа: 
„14", а во точката 2 под а) и б) царинската стопа) 
„13" се заменува со царинска стопа: „16"; 

23) во тар. број 73.13 точ. 1, 2 и 3 царинската 
стопа: „7" се заменува со царинска стопа: „12", а во 
точ. 4, 5 и 6 царинската стопа: „9" се заменува со 
царинска стопа: „13"; 

24) во тар. број 73.14 точка 1 царинската стопа: 
„12" се заменува со царинска стопа: „16", а во точ-
ката 2 царинската стопа: „10" се заменува со царин-
ска стопа: „14"; 

25) во тар. број 73.15 во точ. 5 и 6 царинската 
стопа: ,ДО" се заменува со царинска стопа: „14", а во 
точ. 7 до 27 царинската стопа „12" се заменува со 
царинска стопа: „16"; 

26) во тар. број 73.16 точка 1 под а) и б) царин-
ската стопа „7" се заменува со царинска стопа: „13"; 
во точката 2 под а) царинската стопа: ,ДО" се заме-
нува со царинска стопа: „14", а под б) и в) царинска-
та стопа: „8" се заменува со царинска стопа: „13"; 

27) во тар. број 73.17 царинската стопа: „8" се 
заменува со царинска стопа: „13"; 

28) во тар. број 73.18 точка 1 царинската стопа: 
,ДО" се заменува со царинска стопа: „14", а во точ-
ката 2 под а), б), в) и г) и во точката 3 под а) и б)-
царинската стопа: „13" се заменува со царинска 
стопа: „16"; 

29) во тар. број 73.19 царинската стопа: „12" се 
заменува со царинска стопа: „16"; 

30) во тар. број 86.02 во точ. 3 и 4 царинската 
стопа: „13" се заменува со царинска стопа: „20"; 

31) во тар. број 86.03 во точ. 1 и 2 царинската 
стопа: „13" се заменува со царинска стопа: „20"; 

32) во тар. број 86.04 во точ. 1, 2, 3 и 4 царинската 
стопа: „13" се заменува со царинска стопа: „25"; 

33) во тар број 86.07 во точката 1 под д), ѓ), е), 
ж) и ѕ) под 1 и 2 царинската стопа: „13" се заменува 
со царинска стопа: „20"; 

34) тар. број 89.02 се менува и гласи: 
„89.02 Теглачи (реморкери): 
1) лучки и вонлучки реморкери, наменети 

за спасување, во јачина над 600 КЅ — — — Сл. 
2) други - - - - - - - - - 20". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

година. 

6 9 2 . 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 

РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за дополненија на За-
конот за девизното работење, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 

од 27 декември 1967 година и на седницата на Сточ 
ланскиот собор од 27 декември 1967 година. 

ПР. бр. 621 
28 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за девизното работење („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 29/66) во членот 16 став 1 по 
зборовите: „други плаќања' ' се додаваат зборовите: 
„освен за плаќање увозот на стоки наменети за 
лична потрошувачка". 

По ставот 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои 
гласат: 

„Сојузниот извршен совет може да определи ра-
ботните организации чијашто основна дејност се 
унапредува со увозот на стоки наменети за лична 
потрошувачка, да можат девизите од ставот 1 на 
овој член да ги користат за плаќање увозот на тие 
стоки. 

Како увоз на стоки во смисла на ставот 4 од 
овој член се подразбира увозот на стоки наменет 
за лична потрошувачка во угостителските и турис-
тичките објекти, како и за комплетирање асортима-
нот на стоките што работната организација ги про-
дава во своите продавници и сл,". 

Член 2 
Во членот 17 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Се овластува Сојузниот извршен совет да оп-

редели што се смета за долгорочна деловно-технич-
ка соработка и кооперација, во смисла на одредба-
та на ставот 1 од овој член/1 

Член 3 
Во членот 65 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Овластените банки можат да продаваат девизи 

во Југославија за плаќање увозот на стоки наменети 
за лична потрошувачка, согласно одредбите од чле-
нот 16 од овој закон." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

6 9 3 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШ-

ТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се прогласува Законот за дополнение на 
КОШУТ за Службата на општественото книговодство, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 

Претседател 
на Републиката, N 

Јосип Броз Тито, с. р̂  
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на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор од 
27 декември 1967 годида. 

ПР. бр. 615 
23 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА 

НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Во Законот за Службата на општественото кни-

говодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67) по 
членот 57 се додава нов член 57а, кој гласи: 

„Во случај на пребивање меѓусебни долгови и 
побарувања (компензација), на упат до друго лице 
да му плати определен износ на трето лице (асигна-
ција), на отстапување побарувања (цесија) или пре-
земање долг, корисниците ^ на општествените сред-
ства вршат меѓусебни плаќања со давање на Слу-
жбата налози за пренос односно налози за пресме-
тка. 

Со налог за пресметка се спроведува подмиру-
вање на меѓусебните долгови и побарувања до една-
кви износи по основите од ставот 1 на овој член. 
Подмирување на разликата на меѓусебните долгови 
и побарувања над тие износи може да се спроведе 
со налог за пренос. 

Корисниците на општествените средства можат 
да извршат соодветни книжења во своите деловни 
книги по основот од ставот 1 на овој член дури от-
како ќе примат извештај од Службата дека го из-
вршила налогот. 

Службата нема да изврши налог за пренос ако 
утврди дека постојат пречките од членот 336 на За-
конот за книговодството на стопанските организа-
ции („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/66 и 
54/67). 

Одредбите од овој член се применуваат и во 
случај на компензации што се вршат помеѓу корис-
ници на општествени средства и самостојни занает-
чии што имаат жиро-сметка ка ј деловните банки. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

6 9 4 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО ЗАПИРАЊЕ ПОРАСТОТ НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОП-

РЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за привремено запирање 
порастот на личните доходи во работните организа-
ции од определени дејности, што го усвои Сојузна-
та скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 

27 декември 1967 година и на седницата на Стопан-
ск-иот собор од 27 декември 1967 година. 

ПР. бр. 637 
28 декември 1967 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПИРАЊЕ ПОРАСТОТ НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Банките и штедилниците, електро стопанските 

претпријатија, претпријатијата за надворешна трго-
вија, стопанските организации за трговски услуги, 
заводите за осигурување, работните организации за 
игри на среќа и деловните здруженија не можат по 
денот на влегувањето во сила на овој закон до 30 
јуни 1968 година да ги зголемат средствата за ис-
плата на нето личните доходи над нивото определе-
но со овој закон. 

Републичкиот извршен совет може одделна ра-
ботна организација да ослободи од обврската про-
пишана во ставот 1 од овој член, ако нивото на лич-
ните доходи во таа организација не отстапува битно 
од начелата на распределбата според трудот и од 
резултатите на стопанисувањето на таа организа-
ција. 

Член 2 
Нивото до кое можат да се движат исплатите на 

нето личните доходи во работните организации од 
членот 1 во наведениот период не може во просек 
да го надмине износот на вкупно исплатените нето 
лични доходи по еден работник месечно во периодот 
од 1 јануари до заклучно 30 септември 1967 година во 
односната работна организација. 

Член 3 
Се овластува Сојузниот извршен совет и пред 

истекот на рокот од членот 1 став 1 на овој закон 
да ги ослободи работните организации од одделни 
дејности од обврската определена во тој став, ако 
утврди дека со договорот меѓу работните организа-
ции од односната дејност за основите и мерилата на 
распределбата на средствата за лични доходи е обез-
бедено користењето на тие средства во согласност 
со начелата на распределбата според трудот и со 
резултатите од стопанисувањето. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

6 9 5 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА 
РЕПУБЛИКИТЕ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ДОДАТЕН ДА-

НОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за овластување на републиките за воведување 
додатен данок на промет на стоки на мало, што го 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 27 декември 1967 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 го-
дина. 

П.Р. бр. 608 
28 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
х Јосип Броз Тито, с р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ 
ДОДАТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА 

МАЛО 

Член 1 ' 
Во Законот за овластување на републиките за 

воведување додатен данок на промет на стоки на 
мало („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66) во членот 
1 се додава нов став 3, кој гласи: 

„По исклучок, заради отстранување на последи-
ците од земјотресот во Дебар и неговата околија, 
Социјалистичка Република Македонија може сто-
пата од ставот 2 на овој член да ја определи до 
2.5%." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

година. 

6 9 6 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА ДО КОЈА 
МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛУВА ВИСОЧИНАТА НА 

- ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБО-
ТЕН ОДНОС ЗА 1968 ГОДИНА 

Се прогласува Основниот закон за утврдување 
на границата до која може да се определува висо-
чината на придонесот од личниот доход од работен 
однос за 1968 година, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 27 де-
кември 1967 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 27 декември 1967 година. 

П.Р. бр. 617 
28 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА ДО КОЈА 
МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛУВА ВИСОЧИНАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБО-

ТЕН ОДНОС ЗА 1968 ГОДИНА 

Член 1 
АКО републиките, во смисла на членот 0 од Ос-

новниот закон за придонесите и даноците на гра-ч 

тапите и членот 77 став 3 од Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување, ги определуваат за 1968 година грани-
ците во кои се утврдув-а височината на општин-
скиот придонес од личниот доход од работен однос, 

- на општинскиот придонес за образование од личч 
ниот доход од работен однос и на основниот придо^ 
нес за здравствено осигурување, оваа граница може 
да се утврди и вкупно за сите. придонеси од овој 
член или вкупно само за придонесот од личниот? 
доход од работен однос и за придонесот за образот 
вание а посебно за придонесот за здравствено ооич 
турување. 

Член 2 
По исклучок од членот 77 став 2 и членот 109 

став 3 од Основниот. захон за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигурување, стопата 
на основниот придонес за здравствено осигурување 
и стоката на основниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување ќе се утврдат најдоцна до 
29 февруари 1968 година, со тоа -што така утврде-
ните стопи ќе се применуваат од 1 јануари 1968 
година. 

До утврдувањето на стопите придонесите од 
ставот 1 на овој член привремено ќе се плаќаат 
како аконтација по стапите што важеле на 31 де-
кември 1967 година. 

Ч л е н 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за највисоката граница 
до која републиките и општините можат да ја ут-
врдуваат височината на придонесот од личниот до-
ход од работен однос и на придонесот за образова-
ние од личниот доход од работен однос („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/66). 

Член 4 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

година. 

ает. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за сојузните придонеси од личниот доход на трагач 
ните, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
цата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декем-
ври 1967 година 

П.Р. бр. 610 
28 декември 1967 години 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИ-
ДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

" Член 1 
Во Законот за сојузните придонеси од личниов 

доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р' 
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б/65, 35/65, 57/65, 26'66 и 52/66) во членот 2 став 1 
стопати: „4,9ЃЛ" се заменува со стопата: ,Д,7%". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

година. 

6 9 8 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ПРИДОНЕСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА 

ПОТРОШУВАЧКА 

Се прогласува Основниот закон за придонесот 
на средствата за заедничка потрошувачка, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соју-
зниот собор од 27 декември 1967 година и на седни-
цата' на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 
годи-на. 

' П.Р. бр. 612 
28 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р 

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

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ПРИДОНЕСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИ-

ЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

Член 1 
Републиката може да воведе придонес на сред-

ствата за заедничка потрошувачка што работните 
и други организации и државните органи ќе ги у-
погребат во согласност со важечките прописи и со 
своите општи акти. 

Придонесот од ставот 1 на овој член не се пла-
ќа на средствата што ќе се употребат за парични 
давања на кои се плаќа придонес од личниот доход 
од работен однос и на средствата што се пренесу-
ваат во деловниот фонд и резервниот фонд, како и 
на средствата што ќе се употребат за станбена из-
градба. Републиката може да пропише да не се 
плаќа придонес и кога средствата ќе се употребат и 
за други намени. 

Придонесот од ставот 1 на овој чЛен се плаќа 
при употребата на средствата од заедничката пот-
рошувачка. 

Како средства за заедничка потрошувачка од 
ставот 1 на овој член, ка ј организации односно ор^ 
гани што не ќе формираат фонд за заедничка потро-
шувачка се подразбираат средствата што тие орга-
низации и органи ќе ги употребат за задоволување 
на заедничките потреби на работните лиѓе и за да-
вање во натура на одделни работници. 

Член 2 
Општината може да го воведе придонесот од 

членот 1 на овој закон, ако е тоа предвидено со за-
кон на републиката. 

Член 3 
Придонесот на средствата за заедничка noipo- ' 

Шувачка е приход на републиката, односно на оп-
штината, што го вовела. 

Член 4 
Републиката и општината можат да Ја определат 

^тоната на придонесот на средствата за заедничка 

потрошувачка најмногу до височината на збирот на 
стоките на придонесот од личниот доход од работен 
однос и придонесот за образование, што ги пропи-
шале тие. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, врз ос-
нова на мерилата што ќе ги утврди републиката, 
републиката и општи-ните можат да определат и 
повисока стопа на придонесот на средствата за за-
едничка потрошувачка за работните и други о-р-
ганизации и органите на кои се однесуваат опреде-
лените мерила 

За работните и други организации и органите 
на кои се однесува ставот 2 на овој член, републи-
ката може да определи на паричните давања од 
средствата за заедничка потрошувачка од членот 
1 став 2 на овој закон, покрај придоне-сот од личниот 
доход од работен однос, да се плаќа и придонес спо-
ред овој зак^н по стопата KOia и одговара на разли-
ката помеѓу зголемената стопа на овој придонес спо-
ред ставот 2 на овој член и збирот на сгопите на 
придонесот од личниот доход од работен однос и 
придооесот за образование, што ги пропишале ре-
публиката и општината. 

Член 5 
Придонесот на средствата за заедничка потро-

шувачка се уплатува во корист на републиката од-
носно општината на чија територија е седиштето 
на работната или друга организација односно др-
жавен орган. 

Организациите во состав на здружено претпри-
јатие, како и единиците на работна организација за 
кои со статутот или" со друг општ акт на 
работната организација е предвидено да го 
утврдуваат вкупниот приход и доходот самостојно 
и да вршат распределба на доходот и да распола-
гаат самостојно со средствата за заедничка потро-
шувачка, овој придонес го уплатуваат во корист на 
републиката односно општината на чи)а територи-
ја е седиштето на организацијата во состав на здру-
женото претпријатие односно седиштето на едини-
цата, по стопата што ја определува републиката од-
носно општината на чија територија е седиштето 
на организацијата во состав на здруженото прет-
пријатие односно на единицата. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

год-ина. 

6 9 9 . 

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

У К А З 
ЗА ПРГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ II 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ-
ТО И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕД-

НИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за формирањето и употребата на сред-
ствата на заедничките резерви на стопанските ор-
ганизации, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 
декември 1967 година. 

П.Р. бр. 611 
28 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
па Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, f , џ, 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФОРМИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВА-
ТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Законот за формирањето и употребата на 
средствата на заедничките резерви на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61 и 
22/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 47/64, 14/65 
и 12/67) членот 2 се менува и гласи: 

„Средствата на заедничките резерви на стопан-
ските организации се формираат од придонесот кој 
изнесува до 5% од определената основица. 

Основицата од ставот 1 на овој член ја сочину-
ва остварениот доход на стопанската организација 
намален: за износот на исплатените лични доходи 
содржани во тој доход, за износот на придонесите 
што стопанската организација ги плаќа од дохо-
дот, и за износот што задолжително се издвојува 
во резервниот фонд." 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Во рамките на највисоката стопа од членот 2 

на овој закон републиката го утврдува вкупниот 
процент на издвојување за заедничките резерви во 
републиката и наедно го утврдува процентот на из-
двојувањето во заедничките резерви на стопански-
те организации на нивото на републиката. 

Општината, односно градот го утврдува процен-
тот на издвојувањето за заедничките резерви на 
стопанските организации во општината, односно 
градот, и тоа: најмногу до височина на преоста-
натиот дел од вкупниот процент од ставот 1 на овој 
член." 

Член 3 
Овој закон влегува во оила на 1 јануари 1968 

година. 

7 0 0 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗБИРАЊЕ НА РА-
БОТНИЧКИ СОВЕТИ И ДРУГИ ОРГАНИ НА 
УПРАВУВАЊЕТО ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 
Се прогласува Законот за измена на Основниот 

закон за избирање на работнички совети и други ор-
гани на управувањето во работните организации 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор од 
27 декември 1967 година. 

П.Р. бр. 625 
28 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
ѓ на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, с. р. 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗБИ-
РАЊЕ НА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И ДРУГИ ОР-
ГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО РАБОТНИТЕ ОР 

ГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Основниот закон за избирање на работнички 
совети и други органи на управувањето во работ-

ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/64 и 32/67) членот 112 се менува и гласи: 

„Во работите организации во кои сегашните 
директори биле на должноста директор на денот на 
влегувањето во сила на Основниот закон за изби-
рање на работнички совети и други органи на упра-
вувањето во работните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/64), повторното именување на ди-
ректор ќе се изврши во 1968 година и тоа: 

1) во работните организации чии директори на 
сегашната функција се именувани во времето од 1 
јануари до крајот на април односната година — на ј -
доцна до 30 јуни 1968 година; 

2) во работните организации чии директори на 
сегашната функција се именувани во времето од 1 
мај до 31 декември односната година — најдоцна до 
крајот на оној месец во 1968 година во КОЈ на се-
гашната функција биле именувани. 

Во установите кои вршат дејности во областа на 
образованието и воспитувањето, во кои сегашните 
директори биле на должноста директор на денот на 
влегувањето во сила на Основниот закон за изби-
рање на работнички совети и други органи на упра-
вувањето во работните организации, повторно име-
нување на директор ќе се изврши најдоцна до кра-
јот на јуни 1968 година. 

Времето по кое се врши повторно именување на 
директор во работните организации од ставот 1 од-
носно во установите од ставот 2 на овој член, не 
може да истече пред истекот на четири години од 
денот на влегувањето во сила на Основниот закон за 
избирање на работнички совети и други органи на 
управувањето во работните организации. 

Работните организации од ставот 1 односно ус-
тановите од ставот 2 на овој член должни се на ј -
доцна три месеци пред истекот на времето за пов-
торно именување на директори да распишат кон-
курс за именување на директор. 

Директорите на работните организации од ставот 
1 на овој член и директорите на установите од ста-
вот 2 на овој член остануваат на должност до денот 
на предавањето на должноста на новоименуваниот 
директор, а најдоцна до истекот на рокот од ставот 1 
односно ставот 2 на овој член." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

7 0 1 . 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИМАЊЕ НА ПРИПРАВНИ-

ЦИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Основниот закон за задолжител-
но примање на приправници во работните органи-
зации. што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 27 де^ 
кември 1967 година. 

П.Р. бр. 613 
28 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИМАЊЕ НА ПРИПРАВ-

НИЦИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Заради овозможување на лицата со завршена ви-

сока и виша школа и со училиште од втор степен 
на работното место да се здобијат со работно искус-
тво за самостојна работа во својата струка, работни-
те организации се должни тие лица да ги примаат 
на работа во својство на приправници. 

Работата во СВОЈСТВО на приправник (приправ-
нички стаж) може да трае најдолго една година, ако 
со законот не е пропишано поинаку. 

Член 2 
Работните организации со своите општи акти го 

утврдуваат бројот на приправниците за определени 
работни места, начинот на спроведувањето на при-
правничкиот стаж, времето на траењето на приправ-
ничкиот стаж, како и начинот на проверувањето на 
здобиеното работно искуство ЕО текот и на крајот 
од приправничкиот стаж. 

Заради усогласено регулирање на прашањата од 
ставот 1 на овој член со републички закон можат да 
се пропишат критериуми за определување бројот на 
приправниците и траењето на приправничкиот стаж 
во работните организации. 

Член 3 
Работникот кој по завршениот при-правнички 

стаж не ќе покаже задоволителен успех се распо-
редува на работното место за кое ги исполнува про-
пишаните услови. Ако работникот го одбие распо-
редот на таквото работно место или такво слободно 
место нема во работната организација, му престанува 
работата во работната организација во согласност со 
општиот акт на работната организација. 

Член 4 
Работните организации ќе ги донесат општите 

акти од чл. 2 и 3 на овој закон во рок од три месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон, ако 
со републички закон не биде определен друг рок. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

7 0 2 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 27 декември 1967 година и на седницата на Соци-
јално-здравствениот собор од 27 декември 1967 го-
дина. 

П.Р. бр. 633 
28 декември 1967 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРА-

ЊЕТО НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за организацијата и финан-

сирањето на социјалното осигурување („Службен 
лист па СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67) во 
членот 71 став 1 по точката 4 се додава нова точка 
5, која гласи: 

„5) решава за исплата во странство на пензии, 
инвалиднини и додаток за помош и нега на ужива-
телите што се иселиле на постојан престој во стран-
ство. Во случаите за кои со закон не е утврдена об-
врска за исплата на примањата во странство заводот 
може да одобри исплата во странство ако оцени дека 
причините за одењето на корисникот на постојан 
престој во странство се оправдани со оглед на него-
вите семејни и материјални околности;". 

Досегашните точ. 5 до 10 стануваат точ. 6 до 11. 

Член 2 
Во членот 77 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„(3) Со републички пропис поблиску се уреду-

ваат постапката, роковите и обврските на собрани-
јата на комуналните заедници и општинските собра-
нија во врска со прибавување односно давање со-
гласност на одлуките за стопите на придонесот, како 
и начинот за расправање на спорните прашања до 
кои може да дојде во врска со давањето односно 
ускратување^ согласноста на одлуките за стопите 
на придонесот/' 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 3 
Во членот 79 став 1 точката 2 се брише, а во 

досегашната точка 3, која станува точка 2, точката 
се заменува со точка и запирка. 

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
,,З) осигуреници кои покрај работата во работен 

однос со полно работно време вршат и некоја само-
стојна дејност заради дополнително стопанисување." 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„(2) Со републички пропис може да се установи 

обврска за плаќање додатен придонес од осигуре-
ниците — членови на домаќинствата кои се зани-
маваат со земјоделска дејност а не се ослободени од 
плаќање придонес од личниот доход од земјоделска 
дејност. Со овој пропис поблиску се определуваат 
случаите и условите за воспоставување обврска за 
плаќање, највисоката граница за определување на 
стопата, како и начинот за наплатување на овој до-
датен придонес." 

Член 4 
Членот 81а се менува и гласи: 
„(1) Додатен придонес според членот 79 став 1 

точ. 2 и 3 од овој закон плаќаат: 
1) осигурениците од точката 2 на ставот 1 од 

членот 79 — од примањата остварени за работата 
што ја вршат заради дополнително стопанисување; 

2) осигурениците од точката 3 на ставот 1 од 
членот 79 — од нето-примањата на личен доход од 
работен однос. 

(2) Со републички пропис поблиску се определу-
ваат случаите и условите за воспоставување обврска 
за плаќање на додатните придонеси од ставот 1 на 
овој член, највисоката и најниската граница за 
определување стопите на овие придонеси, како и на-
чинот за наплатување на додатниот придонес од точ-
ката 2 на ставот 1 од овој член." 

Член 5 
Во членот 816 ставот 2 се брише. 
Во ставот 3, кој станува став 2, зборовите: „ст. 1 

И 2" се заменуваат со зборовите: „ставот 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Во ставот 4, кој станува став 3, по зборовите: 
„членот 84 став 2" се додаваат запирка и зборовите: 
„членот 86". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„(4) Со републички прописи поблиску се опре-

делуваат случаите, условите и начинот на приме-
нување одредбите за воведување обврска за пла-
ќање на вонредниот придонес во смисла на ст. 1 до 
3 на овој член, кој се користи само како исклучи-
телна мерка." 

Член 6 
Во членот 82 став 2 точката 6 се брише, та до-

сегашната точка 7 станува точка 6. 

Член 7 
Во членот 83 ст. 2 до 5 се заменуваат со нови ст. 

2 до 6, кој гласат: 
,',(2) Резервата на фондот на здравственото оси-

гурување се формира: 
1) со издвојување дел од средствата остварени со 

основниот придонес за здравствено осигурување, во 
височина што ќе ја определи собранието на комунал-
ната заедница, но наЈ малку во височината што ќе ја 
пропише републичкото собрание; 

2) со издвојување најмалку 50% од вишокот на 
приходите над расходите остварен во фондот на 
здравственото осигурување; 

3) со внесување вложените средства што му се 
враќаат на фондот односно на резервата и каматата 
на вложените средства на фондот и резервата. 

(3) Задолжителното издвојување на определен 
дел од текуштите приходи на фондот за резерва се 
врши додека резервата не ја достигне височината од 
250/о на просечните годишни расходи на фондот на 
здравственото осигурување за последните "три го-
дини. 

(4) Средствата на резервата на фондот можат да 
се користат во текот на годината како обртни сред-
ства за извршување на текуштите обврски на фон-
дот. Дел од резервата во височина што ќе ја опре-
дели собранието на комуналната заедница (во по-
натамошниот текст: постојаниот дел на резервата) 
може да се користи исклучително за обртни сред-
ства, и тоа само како позајмица со обврска за вра-
ќање најдоцна до крајот на наредната година. 

(5) Републичкото собрание може да пропише: . 
1) обврска за издвојување за резервата од сред-

ствата на остварениот вишок во процент повисок 
од процентот определен во точката 2 на ставот 2 'од 
овој член; 

2) повисоко ниво на резервата до кое се врши 
задолжителното издвојување на делот од текуштите 
приходи за резервата — од нивото определено во 
ставот 3 на овој член; 

3) највисок процент до кој може да се определи 
задолжително издвојување на дел од текуштите 
приходи за резервата во смисла на точката 1 од ста-
вот 2 на овој член; 

4) задолжителен минимум од постојаниот дел на 
резервата. 

(6) Дел од средствата на резервата на фондот 
кој не се користи за обртни средства може да се 
вложува во орочени депозити до една година или 
во благајнички записи." 

Член 8 
1 Во членот 84 став 1 точката 1 се менува и гласи: 

,Д) од резервата на фондот на здравственото 
осигурување, освен постојаниот дел на резервата,". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Со републички прописи можат поблиску да се 

уредуваат обврските и начинот на покривање на 
вишокот на расходите со вонредниот придонес на 
осигурениците, согласно со одредбите од чл. 85 до 
87 на овој закон." 

Член 9 
Во членот 89 став 1 по зборовите: „здравствено 

осигурување," се додаваат зборовите' „по изврше-

ното издвојување во резервата на дел од остваре-
ниот вишок на приходите над расходите на фондот 
и по внесување во резервата на средствата кои како 
вложени му се враќаат на фондот односно на ре-
зервата и каматата на вложените средства на фон-
дот и резервата,". 

Член 10 
Во членот 94 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„(3) Средствата на резервата можат да се вло-

жуваат во орочени депозити до една година или во 
благајнички записи." 

Член 11 
Во членот 119 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„(2) Резервите на фондот на инвалидското и 

пензиското осигурување (став 1) се формираат: 
1) со издвојување определен процент од сред-

ствата остварени со придонесите за инвалидско и 
пензиско осигурување; 

2) со внесување средства од остварениот вишок 
на приходите над расходите утврден со завршната 
сметка на фондот на инвалидското и пензиското оси-
гурување; 

3) со внесување средства кои како вложени му 
се враќаат на фондот односно на резервите на инва-
лидското и пензиското осигурување и каматата на 
вложените средства на фондот и резервата. 

(3) Собранието на републичката заедница ја 
определува: 

1) височината на задолжителното издвојување 
за резервата според точката 1 на ставот 2 од овој 
член; 

2) распоредот на вишокот на приходите над рас-
ходите на сигурносната и валоризационата резерва, 
сразмерно со меѓусебната пропорција на тие резерви 
утврдени со финансискиот план на фондот за годи-
ната во која се врши распоредот на остварениот 
вишок." 

По ставот 3 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„(4) Задолжително издвојување на дел од те-
куштите придонеси во сигурносната и валоризацио-
ната резерва се врши се додека вкупниот обем на 
овие резерви не достигне ниво од најмалку една тре-
тина од очекуваните расходи на фондот за послед-
ната година на текуштиот среднорочен план на сто-
панскиот развој. 

(5) Републичкото собрание го пропишува задол-
жителниот минимум издвојување за резервата од 
текуштите придонеси, а може да пропише и на ј -
висок процент на дозволеното издвојување за ре-
зервата од придонесите и повисоко ниво на задол-
жителното формирање на резервите од нивото пред-
видено во ставот 4 на овој член." 

Член 12 
Во членот 120 ставот 3 се менува и гласи: 
„(3) Средствата на сигурносната и валоризацио-

ната резерва можат да се користат како обртни 
средства за извршување на текуштите обврски на 
фондовите. Делот од сигурносната резерва во висо-
чина што ќе ја определи собранието на републич-
ката заедница (во понатамошниот текст: постојаниот 
дел од сигурносната резерва) може да се користи 
исклучително за обртни средства, и тоа само како 
позајмица со обврска за враќање најдоцна до крајот 
на наредната година. Републичкото собрание може 
да пропише задолжителен минимум на постојаниот 
дел од сигурносната резерва." 

Член 13 
Во членот 121 се додава нов став 1, кој гласи: 
„(1) Средствата на резервите што ги надмину-

ваат потребите на користењето на резервата за обрт-
ни средства можат да се орочуваат, и тоа: 

1) средствата на сигурносната резерва — нај -
долго за периодот на среднорочниот план на стопан-
скиот развој; 
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2) средствата на валоризационата резерва -
најдолго до една година." 

Во досегашниот став 1, кој станува став 2, се 
бришат зборовите: „на фондот и". 

Член 14 
Во членот 148 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„(4) За барањата за исплатување во странство 

на пензија, инвалиднина и додаток за помош и нега 
на уживателите што се иселиле на постојан престој 
во странство решава републичкиот завод надлежен 
според седиштето на фондот чија обврска е во пра-
шање. Решенијата за овие барања се конечни во 
управната постапка. Против овие решенија може да 
се води управен спор ако е барањето за исплату-
вање пензија односно инвалидско примање во 
странство засновано врз обврска на фондот опре-
делена со закон." 

Член 15 
Во членот 159 став 1 на крајот се додава нова 

реченица, која Гласи: „Органот на општествениот 
надзор ја разгледува состојбата на фондовите на 
социјалното осигурување врз основа на билансот за 
првите шест месеци од секоја деловна година, за-
ради оценување резултатите од работењето во изми-
натиот период и движењата што можат да се оче-
куваат до крајот на деловната година, а со цел за 
предлагање односно преземање соодветни мерки." 

Во ставот 2 првата реченица, по зборовите: „да-
ваат препораки" се додаваат зборовите: „и пред-
лози". Во втората реченица зборовите: „може орга-
нот на општествениот надзор да повикува" се заме-
нуваат со зборовите: „органот на општествениот 
надзор повикува", а на крајот се додаваат зборо-
вите: „и заедничкото разгледување на проблемите и 
мерките во врска со состојбата и работењето на 
фондовите". 

Во ставот 3 зборовите: „забелешки и препораки" 
се заменуваат со зборовите: „забелешки, препораки 
и предлози". 

Член 16 
Средствата издвоени за сигурносната и валори-

зационата резерва во 1967 година по стопа од на ј -
малку 10/о од бруто-износот на личните доходи (член 
3 од Законот за највисоката граница до која можат 
да се определат стопите на придонесите за сите 
гранки на социјално осигурување во 1967 година — 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66), по одвојување 
на делот потребен за задолжително усогласување на 
пензиите во 1968 година со порастот на животните 
трошоци во 1967 година, ќе ги распоредат собра-
нијата на републичките заедници во сигурносната 
резерва, како нејзин постојан дел. 

При распоредувањето на овие средства, еден 
нивен дел може да се користи за покривање непо-
криен дел од дефицитот. Одлука за тоа може да до-
несе собранието на републичката заедница на соци-
јалното осигурување со согласност од собранието на 
социјалистичката република. 

По исклучок од членот 120 став 3 на Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување, средствата на постојаниот дел 
од сигурносната резерва што ќе се користат како 
позајмица за обртни средства во текот на 1968 го-
дина, мораат да и се вратат на таа резерва најдоцна 
до крајот на 1968 година. 

Член 17 
По исклучок од чл. 77 и 109 на Основниот закон 

за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување, стопите на придонесот за здравствено 
осигурување и стопите на придонесот за инвалидско 
и пензиско осигурување ќе се утврдат најдоцна до 
29 февруари 1968 година, со тоа што така утврде-
ните стопи ќе се применуваат од 1 јануари 196б го-
дина. 

До утврдувањето на стопите на придонесите во 
смисла на ставот 1 од овој член, овие придонеси 

привремено ќе се плаќаат како аконтација по сто-
пите што важеле на 31 декември 1967 година. 

Член 18 
Со републичките прописи предвидени во членот 

79 став 2, членот 81а став 2, членот 816 став 4, чле-
нот 83 став 5, членот 84 став 3, членот 119 став 5 и 
членот 120 став 3 на Основниот закон за организа-
цијата и финансирањето на социјалното осигуру-
вање, што ќе бидат донесени најдоцна до 29 февру-
ари 1968 година, може да се определи тие прописи 
да се применуваат и во раздобјето од 1 јануари 1968 
година до денот на нивното влегување во сила. 

Член 19 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Основниот закон за организацијата и фи-
нансирањето на социјалното осигурување. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

година. 

7 0 3 . 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, издавам 

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за пензиското осигурување, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
јузниот собор од 27 декември 1967 година и на сед-
ницата на Социјално-здравствениот собор од 27 де-
кември 1967 година. 

Д.Р. бр. 634 
28 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за пензиското осигурување 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 
18/67 и 31/67) членот 30 се менува и гласи: 

„(1) Старосната пензија се определува од пен-
зискиот основ. 

(2) За утврдување на пензискиот основ се зема 
просечниот месечен износ на личните доходи по кои 
осигуреникот бил осигурен во кои и да е 5 години 
осигурување едноподруго за последните 10 години 
осигурување или во кои и да е 10 години осигуру-
вање едноподруго. Тој просечен месечен износ на 
личните доходи пресметан според одредбите на овој 
закон (чл. 32 и 33) се зема како пензиски основ на ј -
многу до износот кој сочинува просечен месечен из-
нос на личните доходи остварени во последните две 
години осигурувале од кои личните доходи се земени 
за утврдување на пензискиот основ, наголемен за 
д0/о или, ако е тоа за осигуреникот поповолно, — 
најмногу до износот кој сочинува минимален личен 
доход, утврден според прописите важечки во послед-
ната година на осигурување од која личниот доход 
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е земен за утврдување на пензискиот основ, наго-
лемен за 50%. 

(3) Како година на осигурување, во смисла на 
ставот 2 од овој член, се зема календарската година 
во која осигуреникот остварил личен доход односно 
надоместок на личниот доход за најмалку 6 месеци 
стаж на осигурување." 

Член 2 
Во членот 32 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Заради пресметување на просечниот месе-

чен износ на личните доходи (член 30 став 2) лич-
ните доходи од последните две години осигурување 
од кои личните доходи влегуваат во пензискиот ос-
нов се земаат во номинален износ, а личните доходи 
од другите поранешни години на осигурувањето — 
пресметани според нивото на личните доходи од ка-
лендарската година која ЈЛ претходи на последната 
година на осигурувањето од која личниот доход вле-
гол во пензискиот основ. Ова пресметување на лич-
ните доходи од поранешните години се врши врз 
основа на движењето на општиот просек на личните 
доходи, и тоа за секоја одделна година спрема годи-
ната што и претходи на последната година на осигу-
рувањето (во понатамошниот текст: валоризациони 
коефициенти)." 

Досегашниот став 3 се брише. 
Во досегашниот став 4, кој станува став 3, збо-

ровите: „годината во која му престанало осигурува-
њето" се заменуђ^ат со зборовите: „последната го-
дина на осигурувањето од која личниот доход е вле-
зен во пензискиот основ". 

Член 3 
Во членот 33 став 1 на крајот се додава нова 

реченица, која гласи: „Кога во просечниот месечен 
износ на личниот доход влегуваат основите за надо-
месток според прописите за здравственото осигуру-
вање, тие основи се пресметуваат со примена на ис-
тиот валоризационен коефициент (член 32) со кој се 
пресметува личниот доход што служел за утврду-
вање на тој основ." 

Член 4 
Во членот 87 став 1 зборовите: „до крајот на 

пропишаниот рок за редовно школување," се заме-
нуваат со зборовите: „додека е на редовно школу-
вање,". 

Член 5 
Во членот 97 ставот 2 се менува и гласи: 
„(2) Усогласувањето на пензиите во смисла на 

ставот 1 од овој член, се врши во почетокот на ка-
лендарска година за сите пензии, освен за пензиите 
ка ј кои претходната година претставувала последна 
година на осигурувањето од која личните доходи, 
во целост или делумно, влегле во пензискиот основ." 

Член 6 
Зголемување на пензиите во врска со усогласу-

вањето на пензиите со движењето на просечните 
животни трошоци (член 97 од Основниот закон за 
пензиското осигурување) за 1968 година не им при-
паѓа на уживателите на пензии (старосни, семејни 
или инвалидски): 

1) чии пензии се определени од пензискиот основ 
во кој влегле личните доходи остварени во 1967 го-
дина како последна година на осигурувањето; 

2) чии пензии се определени од пензискиот основ 
во кој влегле личните доходи остварени во 1966 го-
дина како последна година на осигурувањето, а по-
ранешните лични доходи пресметани со примена на 
валоризационите коефициенти утврдени во 1967 го-
дина според нивото на личните доходи од 1966 го-
дина. 

Член 7 
Одредбите од Основниот закон за личниот доход 

кој служи за утврдување на пензискиот основ и на 

основот за плаќање придонес за социјално осигуру-
вање на работниците („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66) со кои поблиску се определува начинот за пре-
сметување на просечниот месечен износ на личните 
доходи заради утврдување на пензискиот основ, ќе 
се применуваат во согласност со изменетите одредби 
на чл. 30 и 32 од Основниот закон за пензиското оси-
гурување (чл. 1 и 2). 

Член 8 
Одредбите на овој закон согласно ќе се приме-

нуваат и на инвалидските пензии кои се определу-
ваат според Основниот закон за инвалидското осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65, 14/66, 
1/67 и 23/67). 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

7 0 4 . 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

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

ИНВАЛИДИ, ОД ВОЈНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за воените инвалиди од војните, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 27 декември 1967 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор од 27 де-
кември 1967 година. 

П.Р. бр. 638 
28 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, с. р. 

3 Д К О н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за воените инвалиди од војните 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/65 и 23/67) во чле-
нот 11 став 4 на крајот се става запирка и се дода-
ваат^ зборовите: „земајќи го предвид и зголемува-
њето на инвалидскиот додаток за 6,4% според членот 
129а од овој закон". 

Член 2 
Во членот 14 став 2 табелата на месечните из-

носи на инвалиднината се менува и гласи: 

,Група Процент на воен Месечен износ 
инвалидитет на инвалиднината 

динари 

1 1000/о и потребна постојана 
нега и помош од друго 
лице 762 

П 100% 544 
III 90% 417 
IV 80% 309 
V 70% 219 
VI 60% 136 
VII 50% 92" 
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\ 
Во ставот 3 табелата на годишните износи на 

инвалиднината се менува и гласи: 

„Група Процент на воен Годишен износ 
инвалидитет на инвалиднината 

динари 

v i n 40% 531 
IX 30% 399 
X 20% 265 

Член 3 
По членот 21 се додава нов член 21а, кој гласи: 
„(1) Под условите определени во членот 21 на 

овој закон на родител-уживател на семејна инва-
лиднина чие единствено или повеќе деца изгубиле 
живот под околностите од чл. 1, 2 или 5 на овој 
закон, покрај наголемената семејна инвалиднина 
во смисла на наведената одредба, му припаѓа и на-
големување во износ од 100 динари месечно. 

(2) На вдовица-уживател на семејна инвалид-
нина чиј брачен другар го изгубил животот под 
околностите од чл. 1, 2 или 5 на овој закон а која 
немала деца, како и на вдовица-уживател на семејна 
инвалиднина која покрај брачниот другар изгубила 
деца под околностите од чл. 1, 2 или 5 на овој закон 
или како граѓански жртви на војната (фашистички 
терор, воени операции, бомбардирање и сл.), и при-
паѓа семејна инвалиднина наголемена за 100 динари 
месечно, под услов ниедно од тие деца да не остави-
ло пород и вдовицата подоцна да немала други деца. 

(3) Наголемувањето на семејната инвалиндина 
во смисла на ст. 1 и 2 од овој член се исплатува ме-
сечно однапред." 

Член 4 
Членот 51 се менува и гласи: 
„(1) Уживателите на семејна инвалиднина имаат 

право на здравствена заштита во обемот во кој е 
обезбедена за воените инвалиди од војните, освен 
забно-протетички средства, протези, ортопедски и 
други помагала, помошни и санитарни справи и ле-
кување во природни лекувалишта. На уживателите 
на семејна инвалиднина4 им припаѓа и право на 
очила. 

(2) На деца — уживатели на семејна инвалид-
нина по исклучок од одредбата на ставот Д на овој 
член им се обезбедуваат ил протези, ортопедски и 
други помагала, помошни и санитарни справи и заб-
но-протетички средства." 

Член 5 
По членот 129 се додава нов член 129а, кој гласи.-
,,ш На уживатели на ортопедски додаток, инва-

лидски додаток и посебен инвалидски додаток изно-
сите на овие додатоци им се зголемуваат за 12% од 
1 јануари 1967 година. 

(2) Зголемувањето од ставот 1 на овој член го 
опфаќа и зголемувањето во износ од 5,6% заради 
усогласување износите на додатокот од ставот 1 на. 
овој член со движењата на просечните животни тро-
шоци, во смисла на чл. 44 и 45 од овој закон, спрема 
просечниот пораст на животните трошоци во 1966 
година во однос на просечното ниво на животните 
трошоци во периодот август-декември 1965 година. 

(3) Средствата за исплата на зголемувањето на 
додатокот во смисла на ставот 1 од овој член ќе се 
обезбедат во сојузниот буџет за 1Ѕ68 година." 

Член 6 
По членот 131 се додава нов член 131a, кој гласи: 
„(1) Износите на личната инвалиднина опреде-

лени во членот 14 ст. 2 и 3 од овој закон го опфа-
ќаат и зголемувањето заради усогласување личната 
инвалиднина со движењето на просечните животни 

трошоци во 1967 година во однос на 1966 година, во 
смисла на членот 44 од овој закон. 

(2) Ако порастот на просечните животни трошо-
ци во 1967 година во однос на 1966 година биде по-
голем од 6%, во 1969 година ќе се изврши дополни-
телно усогласување во височината на настанатата 
разлика." 

Член 7 
Наголемената семејна инвалиднина според чле-

нот 21а од Законот за воените инвалиди од војните 
припаѓа од 1 јануари 1968 година ако е барањето 
поднесено во рок од три месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. Ако е барањето под-
несено по истекот на овој рок наголемена семејна 
инвалиднина припаѓа од првиот ден на наредниот 
месец по поднесувањето на барањето. 

Пресметувањето на износите на личните инва-
лиднини (член 14 став 2 од Законот за воените ин-
валиди од војните), на ортопедскиот додаток, инва-
лидскиот додаток и посебниот инвалидски додаток 
(член 129а од Законот за воените инвалиди од вој-
ните) ќе го извршат надлежните општински органи 
на управата по службена должност и без донесување 
решение, кое ќе го донесат и издадат само по ба-
рање на странката. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

година. 
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Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ 
КРЕДИТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
ЦРНА ГОРА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНВАЛИД-

СКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за давање кредит на Со-
цијалистичка Република Црна Гора за потребите на 
инвалидското и пензиското осигурување, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 27 декември 1967 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 го-
дина. 

П Р. бр. 619 
28 декември 1967 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ 

Член 1 
Од средствата на федерацијата кои со Сојузниот 

буџет за 1967 година се предвидени за обврски по 
внатрешни заеми и се пренесени на сметката ка ј 
Народната банка на Југославија за истата намена, и 
се одобрува на Социјалистичка Република Црна 
Гора кредит во износ од 29 милиони динари за по-
кривање на вишокот на" расходите над приходите на 
фондот на инвалидското и пензиското осигурување 
во 1965, 1966 и 1967 година. 

Овој кредит се дава со рок за враќање од че-
тири години и со камата по стопа од 1% годишно. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Член 2 
Социјалистичка Република Црна Гора ќе го вра-

ти кредитот од членот 1 на ОВОЈ закон во четири 
еднакви годишни ануитети, почнувајќи од 1969 го-
дина, со тоа што ануитетот за секоја година втасува 
на 1 април. 

Член 3 
Кредитот од членот 1 на овој закон Социјалис-

тичка Република Црна Гора ќе го врати, и тоа: 
1) дел од кредит во износ од 10 милиони динари 

— од приходите што според законот и припаѓаат; 
2) дел од кредитот во износ од 19 милиони ди-

нари — од дополнителните наменски средства што 
за оваа цел и се обезбедуваат во сојузниот буџет за 
1969, 1970, 1971 и 1972 година. 

Член 4 
Ануитетите по кредитот даден според овој закон 

ќе се уплатуваат во корист на федерацијата на 
сметката на која се водат средствата за обврските по 
внатрешни заеми. 

Член 5 
Се овластува сојузниот секретар за финансии од 

името на федерацијата да склучи договор за креди-
тот кој се дава според овој закон. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 31 декември 1967 година. 

7 0 6 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Општиот закон за финансирање на определени 
форми на општествена заштита на децата, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соју-
зниот собор од 27 декември 1967 година и на седни-
цата на СоциЈалпо-здравствениот собор од 27 декем-
ври 1967 година. 

П.Р. бр 636 
28 декември 1967 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, С. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОПШТИОТ 
ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА 

,Член 1 
Во Општиот закон за финансирање на оп,реде-

лени форми на општествена заштита на децата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67) во членот 2 
ставот 1 се менува и гласи: 

„Обврзници на придонесот за непосредна дет-
ска заштита и додаток на деца се работниците за-
шилени во работните и други организации и др-
жавните органи (во натамошниот тест: организа-
циите)." 

Член 2 
По членот 13 се додава нов член 13а, кој гласи: 
„Во поглед на пресметувањето и наплатувањето 

на придонесот, гаранцијата, ^ каматата, ослободува-
њето, казнените мер-ки, правните средства и друго-
то што се однесува на пресметувањето и наплату-
вањето па придонесот за непосредна детска зашти-
та и додаток на деца, согласно се применуваат со-
одветните одредби од Основниот закон за придоне-
сите и даноците на граѓаните. 

Одредбата на ставот 1 од овој член се примену-
ва како одредба на основен закон." 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ 

7 0 7 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТО-
КОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА 
СЛУЖБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 

АРМИЈА 

Се прогласува Законот за додатокот на децана 
воените лица во активна служба на Југословенската 
народна армија, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 
година и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор од 27 декември 1967 година. 

П.Р бр. 635 
28 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА 
ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

НАРОДНА АРМИЈА 

1. Основни одредби 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите и начинот 
за здобивање и остварување право, како и други 
односи неопходни за обезбедување постојано допол-
нително парично примање на семејствата со деца на 
воени лица во активна служба во Југословенската 
народна армија (во натамошниот текст: додаток на 
деца). 

Член 2 
Додатокот на деца, како посебен вид општестве-

на заштита на децата, се обезбедува врз основа на 
начелата утврдени со ОВОЈ закон, заради давање по-
мош на определени семејства ња активни воени ли-
ца за да им се олесни подигањето, воспитувањето 
и подмирувањето на други неопходни потреби на 
децата. 

Член 3 
Додатокот на деца, како право врз основа на 

работа, се здобива и се остварува зависно од вре-
мето поминато во активна служба во Југословенска-
та народна армија, од приходите на домаќинството 
на активното воено лице и од другите услови ут-
врдени со овој закон. 
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Член 4 
Додатокот на деца се финансира со придонесот 

на платите односно од личните доходи и други лич-
ни примања на активните воени лица (во натамош-
ниот текст: придонес за додатокот на деца). 

Придонесот за додатокот на деца се определува 
посебно со единствена стопа. 

Стопата на придонесот за додаток на деца се 
определува така што со нејзината примена да се 
обезбедат достаточни средства за остварување пра-
вата на додатокот на деца здобиени според овој 
закон. 

Член 5 
Средствата остварени со придонесот за додатокот 

на деца се водат издвоено на посебна сметка. 

Член 6 
Воените органи надлежни за применувањето на 

овој закон должни се да ги преземаат сите дејстви-
ја кои придонесуваат кон побрзо и поцелосно здо-
бивање и остварување на правата утврдени со овој 
закон. 

2. Здобивање со право на додаток на деца 

Член 7 
Активно воено лице може да се здобие со право 

на додаток на деца откако ќе наполни претходен 
работен стаж од најмалку 12 месеци непрекинато 
или од 20 месеци со прекини за последните две го-
дини. 

Како работен стаж во смисла на ставот 1 од овој 
член се подразбира времето што се признава во 
пензиски стаж. 

Член 8 
Активно воено лице може да се здобие со пра-

во на додаток на деца ако вкупниот приход на 
неговото домаќинство не го преминува определениот 
износ. 

Во вкупниот приход на домаќинството на ак-
тивно воено лице не се засметуваат: инвалиднината 
зв телесно оштетување и додатокот за помош и нега 
од страна на друго лице — според прописите за 
инвалидското осигурување; додатокот на деца што 
им припаѓа на некои од членовите на семејството на 
корисникот; паричните примања што претставуваат 
надоместоци на фактичните трошоци (надоместоци 
на патни и други трошоци, надоместок за лична 
опрема и сл.); наградата што ја доделува држав-
ниот секретар за народна одбрана или старешината 
што тој ќе го овласти — за извршување на вон-
редно дело или за особено залагање и успеси по-
стигнати во вршењето на службата (освен посебните 
награди); другите примања на активно воено лице 
или на членовите на неговото домаќинство за кои, 
според посебни прописи со кои се установува такво 
примање, е изречно предвидено да не се земаат пред-
вид при утврдувањето на имотната состојба на до-
маќинството. 

Член 9 
Активно воено лице може да се здобие со пра-

во на додаток на деца ако приходот по член на не-
говото домаќинство не преминува: 

1) 500 динари месечно од платата односно лич-
ниот доход и од друго лично примање по основ на 
работен однос или социјално осигурување; 

2) 80 динари годишно по основ на приход од 
земјоделско дејност, кога активно воено лице или 
член на неговото домаќинство е сопственик или врз 
основа на закон наследник на земјоделско земјиште; 

3) 100 динари месечно од други приходи што 
подлежат на плаќање придонеси и даноци (извршу-
вање работа по основ на граѓанскоправен однос, вр-
шење самостојна дејност, наемање станбени и други 
простории, посебни награди и др.). 

Приходи на активно воено лице остварени на име 
авторски хонорар — по основ на граѓанскоправен 
однос од стипендија или награда на ученици во 
стопанството, се засметуваат во вкупниот приход на 
домаќинството, според точката 1 став 1 од овој член. 

Член 10 
Ако активно воено лице или членови на него-

вото домаќинство едновремено имаат приходи по 
повеќе основи, вкупниот приход се утврдува така 
што приходите ќе се поделат, и тоа: 

1) приходите од членот 9 став 1 точка 1 — со 5; 
2) приходите од членот 9 став 1 точка 2 — со 0,8; 
3) приходите од членот 9 став 1 точка 3 — со 1. 
Ако збирот на таке добиените количини не го 

п р е м и н е а факторот 100, активното воено лице мо-
же да се здобие со право на додаток на деца. 

Член 11 
Месечниот износ на платата на активно воено 

лице се утврдува според височината на платата што 
тоа ја остварило за декември претходната година. 

Просечниот односно месечниот износ на личниот 
доход и на друго лично примање (стипендија, награ-
да на ученици во стопанството и др.) се утврдува 
според износите што активно воено лице или член 
на неговото домаќинство го примил во претходната 
година (од 1 јануари до 31 декември), без оглед на 
која година се однесува исплатата. 

За утврдување на приходот од земјоделска деј-
ност се зема катастарскиот приход што служел како 
основица на придонесот од личниот доход од зем-
јоделска дејност за претходната година за земјиште 
над 500 м2. 

За утврдување на другите приходи (самостојна 
дејност и др.) се зема доходот што подлежи на пла-
ќање придонес или данок од приходи и имот, според 
разрезот за последната година, односно основицата 
според која се плаќа придонесот или данокот. 

Член 12 
Кога лице ќе стапи во активна служба во Ју -

гословенската народна армија (со произведување во 
чин или по пат на договор) во текот на годината, 
како приход се зема височината на платата на не-
говиот чин од декември претходната година. 

Ако член на домаќинството на активно воено 
лице стапи на работа или почне да остварува права 
по основот на социјално осигурување во текот на 
годината, како приход се зема месечната аконтација 
на личниот доход, надоместокот на личниот доход 
на работа и по основ на работа или некое друго 
лично примање (стипендија, награда на ученици во 
стопанството и др.) односно пензија, надоместок и 
слично примање. 

Ако член на домаќинство на активно воено 
лице почне да врши самостојна или друга дејност 
од која постојано остварува други приходи (член 9 
став 1 точка 3) како приход се зема височината на 
основицата според која е утврдена аконтацијата на 
придонесот односно данокот од остварувањето на таа 
дејност. 

Член 13 
Како членови на домаќинството, во смисла на 

овој закон, покрај активното воено лице се сметаат: 
брачниот другар и децата (член 41), како и родите-
лите кои според законска обврска активното воено 
лице или неговиот брачен другар ги издржува. 

3. Деца за кои не може да се стекне право на дода-
ток на деца 

Член 14 
Активно воено лице може да се здобие со пра-

во на додаток на деца за сите деца кои фактичко ги 
издржува, и тоа; 
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1) за деца родени во брак или вон брак, посвоени 
и пасторчиња; 

2) за внучиња или други деца Ј5ез родители, зе-
мени на издржување. 

Активно воено лице може да се здобие со право 
на додаток на деца и кога внуче или друго дете 
има родители кои се: наполно и трајно неспособни 
за стопанисување (инвалиди на трудот од I катего-
рија инвалидност); на издржување на казната ли-
шување од слобода; лишени од родителското право 
Ја напуштиле Југославија или престојувалиштето 
им е непознато; на отслужување на воениот рок, — 
а под услов ниту родителите ниту децата да немаат 
имот ниту приходи од кои тие деца би можеле да 
се издржуваат. 

Член 15 
Активно воено лице може да се здобие со право 

на додаток на деца; 
1) за деца до налолнената 15-та година на живо-

тот, а по тоа само за дете наполно неспособно за 
стопанисување - за времето додека таа неспособ-
ност трае; 

2) за деца на редовно школување во средни, 
виши и високи училишта. 

Член 16 
Активно воено лице може да се здобие со право 

на додаток на деца за дете потполно неспособно за 
стооашЈсување, ако таа неспособност настапила до 
наполнетата 15-та година на животот, или по тоа — 
за време на редовно школување. 

Неспособноста за стопанисување во смисла на 
ставот 1 од овој член ја утврдува виша воена ле-
карска комисија. 

Член 17 
Активно воено лице може да се здобие со право 

на додаток на деца за дете кое наполнило 15 го-
дини живот, ако детето е: 

1) на редовно осумгодишно школување — до 
крајот на учебната година во која тоа наполнило 15 
години живот; 

2) на редовно школуваат во средно училиште за 
општо или стручно образование (во гимназија, сред-
нотехничко училиште, училиште на учениците во 
стопанството, стручно училиште со практична обука 
PITH.) — до крајот на пропишаното редовно школу-
вање, а најдоцна до крајот на учебната година во 
која тоа наполнилно 19 години живот; 

3) на редовно школување на виши или високи 
училишта — до крајот на редовното школување 
утврдено со статутот на училиштето односно факул-
тетот или академијата, а најдоцна до крајот на у-
чебната година во која тоа наполнило 22 односно 
26 години живот. 

Член 18 
Како редовно школување на виши и високи 

училишта, во смисла на овој закон, се подразбира 
настава од прв и втор степен, што се докажува со 
редовно запишување на семестрите според статутот 
на вишата односно високата школа. 

Периодот на времето што детето ќе го загуби 
за време на редовното школување поради лекување 
и боледување, или поради тоа што за запишување 
во некое училиште се бараат определени години на 
животот или број на завршените учебни години на 
Друго училиште, им се додава на роковите за оства-
рување додаток на деца за деца на редовно шко^ 
лување во смисла на членот 17 од овој закон. 

Во смисла на ставот 2 од овој член се признава 
и период од најмногу една учебна година што де-
тето ќе ја загуби^од редовното школување во осум 
годишно или средно училиште поради преминување 
од едно во друго училиште со различни наставни 
јазици, настанато поради преместување на активно 
воено лице — родител на детето. 

Член 20 
За дете на редовно школување исплатувањето на 

додатокот на деца се продолжува и за времето на 
училишниот распуст. 

Член 21 
Активно воено лице може да се здобие со право 

на додаток на деца и за дете кое во текот на сту-
диите ќе промени виша или висока школа или вид 
студии во рамките на иста школа (насока, оддел; 
група и сл.), ако поради таа промена детето не за-
губи повеќе од една учебна година. 

Член 22 
Активно воено лице не може да се здобие ед 

право на додаток на деца за дете кое по завршеното 
школување (редовно или вонредно) редовно ое шко-
лува во школа од ист степен. 

Член 23 
Активно воено лице не може да се здобие со 

право на додаток на деца за дете: 
1) додека тоа, заради воспитување или школуван 

н,е, е сместено во установи или во други организа-
ции во кои има бесплатна издршка; 

2) додека тоа користи стипендија, награда на 
ученици во стопанството или друго материјално 
примање, чија височина и вредност ја преминуваат 
височината на износот на додатокот на деца за едно 
дете определен со овој закон (член 24); 

3) додека тоа како ученик е оддалечено од учи-
лиште за општо или стручно образование поради 
лошо учење иди поведение, или е одбиено на една 
година од полагање матурски испит или друг завр-
шен испит, без оглед дали незадолжително и натаму 
го посетува училиштето; 

4) кое стапиле во брак, без оглед на возраста, 
школувањето и способноста за стопанисување. 

При утврдувањето бројот' на членовите на до-
маќинството на активно воено лице на кои се дели 
приходот и при утврдувањето приходите што тоа 
домаќинството ги остварува (член 9) не се земаат 
пред,вид детето и неговиот приход остварен во сми-
сла на точ. 1 и 2 на ставот 1 од овој член. 

Член I t 
Активно воено лице може да се здобие со право 

на додаток на деца за дете кое поради болест е спре-
чено да ,посетува училиште односно редовно да ги 
запишува семестрите и да ги полага испитите пред-
видени со стагутог на вишата одвоено високата 

4. Износ на додатокот на деца 

Член 24 
Активно воено лице што ги исполнува сите 

услови утврдени со овој закон може да се здобие 
со право на додаток на деца во износ од 50 динари 
за секое дете. 
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Постапка за здобивање и остварување правото на 
додаток на деца 

Член 25 
Постапката за здобивање и остварување правото 

на додаток на деца се поведува по барање на стран-
ката. 

Барањето со потребните докази се поднесува 
непосредно или преку воената единица или установа 
до старешината надлежен за одлучување. 

Член 26 
За правото на додаток на деца решава старе-

шината надлежен за решавање во управна постап-
ка, според прописите за надлежноста на воените 
старешини. 

^ Член 27 
Во постапката за решавање за правото на до-

даток на деца се применуваат одредбите од Законот 
за општата управна постапка и прописите донесени 
врз основа на него. 

Член 28 
Активно воено лице може право на додаток на 

дедеца да оствари од првиот ден на наредниот ме 
сец по исполнувањето на условите за здобивање со 
тоа право. 

По исклучок, активно воено лице може да оства-
ри право на додаток на деца најмногу за еден ме-
сец наназад, сметајќи од почетокот на месецот во 
кој е поднесено барањето. 

Член 29 
Активно воено лице се здобива, го менува обе-

мот или го ,губи правото на додаток на деца од пр-
виот ден на наредниот месец по настапува!вето на 
фактите или околностите што, во смисла на овој 
закон, влијаат врз здобивањето, промената или гу-
бењ^то на ова право. 

Активно воено лице е должно фактите или о-
колностите што влијаат врз здобивањето, промената 
или губењето на правото на додаток на деца да му 
ги пријави на надлежниот старешина во рок од 15 
дена од денот кога тие факти или околности на-
стапиле односно од денот кога узнало за нив. 

Член 30 
Исплатата на додатокот на деца се врши заедно 

со исплатата на платата односно на личниот доход 
или на друго лично примање. 

Член 31 
Ако е со посебни прописи определено додатокот 

на деца да се исплатува по денови, дневниот из-
нос на додатокот на деца се утврдува така што при-
паѓачкиот месечен износ на овој додаток ќе се по-
дели со 26. без ,оглед на тоа колку работни денови 
има одделен месец. 

Член 32 
Активното воено лице остварува право на дода-

ток на деца за денови поминати на работа. 
Активно воено лице остварува додаток на деца 

и за денови во кои отсуствува од работа за,кон ко-
ристи полн или делумен надоместок наместо плата 
односно личен доход според други прописи. 

Член 33 
Ако активно воено лице и неговиот брачен дру-

гар ги исполнуваат условите за здобивање со право 
на додаток на деца за некое дете според одредбите 
на овој односно друг закон, активното воено лице 
може да се здобие со ова право ако докаже дека 
неговиот брачен другар за тоа дете не се здобил со 
тоа право. 

Ако активните воени лица како брачни другари 
ги исполнуваат ^условите за здобивање со право на 
додаток на деца според одредбите на овој закон, 
ќе се спогодат кој од нив и за кои деца ќе биде 
корисник на ова право. 

Член 34 
Ако еден или обата брачни другари се здобиле 

со првао на додаток на деца според одредбите на овој 
закон, а живеат одвоено, на нивно барање додато-
кот на деца ќе му се исплатува на ОНОЈ брачен дру-
гар ка ј кого се наоѓа детето. 

Член 35 
Ако се утврди дека еден или обата брачни дру-

гари на кои им се исплатува додаток на деца спо-
ред одредбите на овој закон, не го користат ТОЈ до-
даток за издржување, подигање, воспитување и 
други потреби на децата, надлежниот старателски 
орган може да одлучи исплатувањето на додатокот 
да му се врши на другиот родител односно на друг 
начин да се обезбеди неговото наменско користење. 

Старателскиот орган е должен при преземање на 
мерките во смисла на ставот 1 од овој член, да сора-
ботува со воената единица односно установа во кода 
е на служба активното воено лице. 

, Член 36 
Додатокот на деца на активно воено лице му го 

исплатува воената единица или воената установа 
односно работната или друга организација или др-
жавен орган кој му ја исплатува платата односно 
личш JOT доход. 

Член 37 
Остварувањето на правото на додаток на деца 

застарува во рок од три години од втасаноста за ис-
плата на одделен месечен износ. 

Член 38 
Се овластува дрлчавниот секретар за народна 

одбрана да донесе поблиски прописи за начинот на 
остварување и исплатување на додатокот на деца. 

6. Финансирање на додатокот на деца 

Член 39 
Додатокот на деца се финансира од средствата 

остварени со придонесот за додатокот на деца што 
го уплатуваат воените ед,иници и воените установи, 
односно работните и други организации и државни 
органи (во натамошниот текст: обврзникот на при-
донесот). / 

Член'40 
Придонесот за додаток на деца се пресметува 

според определаната единствена стопа и се уплатува 
на посебна сметка на Државниот секретаријат за 
народна одбрана. 

Придонесот за додаток на деца се пресметува со 
примена на стопата од ставот I на овој член врз ос-
новицата што служи за пресметување на придоне-
сот з^ инвалидско и пензиско осигурување. 

Член 41 
Обврзникот на придонесот пресметува и упла-

тува придонес за додаток на деца на воено лице што 
ка ј него е во служба, односно на работа. 

Уплатувањето на придонесот за додаток на деца 
се врши преку банката при подигањето на парич-
ните средства за плати односно лични доходи и 
други лични примања на активните воени лица. 

7. Контрола на законитоста и надоместок на штета 

Член 42 
Органот овластен за преглед на материјалното 

и финансиското работење во Југословенската народ? 
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на армија врши контрола на применувањето на овој 
закон во поглед донесување решенија за стекну-
вање и остварување на право на додаток на деца и 
вршење други дејствија во обезбедувањето на до-
датокот на деца. 

Член 43 
Активно воено лице е должно да ја надомести 

штетата што ќе настане поради незаконито и не-
правилно исплатување на додатокот на деца, ако: 

1) со својата изјава или друго доказно средство 
дало неточни податоци или на друг противправен 
начин остварило додаток на деца; 

2) остварило додаток на деца затоа што не ги 
пријавило или ненавремено ги пријавило настана-
тите промени, факти или околности што доведуваат 
до губење на ова право. 

Член 44 
Работната и друга организација, општествено-

-политичка заедница, приватен работодавец и друго 
лице се должни да и ја надоместат на Федерацијата 
- Државен секретаријат за народна одбрана, ште-
тата настаната поради давање невистинити пода-
таоци. 

8. Посебни одредби 

Член 45 
Одредбите од овој закон се однесуваат и на лица 

што ќе го загубат својството на активно воено лице 
а си задржат правата по основот на трудот, за вре-
мето додека се наоѓаат на оспособување за друга 
служба, под услов да не се здобиле со право на 
пензија (член 265 од Законот за Југословенската 
народна армија). 

Член 46 
Додатокот на деца не се зема предвид при утвр-

дување на имотната состојба на домаќинството, ако 
таа имотна состојба е услов за здобивање со некое 
друго право. 

Додатокот на деца не може да биде предмет на 
извршување или обезбедување, освен по судска од-
лука за издржување - во корист на децата за кои 
се остварува тој додаток. 

Член 47 
Одредбите од Основниот закон за придонесите и 

даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/64, 52/66, 15/67 и 3^67) СОГЛР.СНО се примену-
ваат и врз пресметување и наплатување на придо-
несот и врз другите односи во врска со примената 
на чл. 39 до 44 на овој закон. 

9. Преодни и завршни одредби 

Член 48 
Стопата на придонесот за додаток на деца за 

1968 година изнесува 2,5% од основица за пресме-
тување на придонесот (член 40). 

Член 49 
Од денот на влегувањето во сила на овој закон 

активните воени лица не можат да остваруваат 
право на додаток на деца според решенија донесени 
врз основа на прописите што важеле до тогаш. 

Член 50 
ОвоЈ закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

година, 

7 0 8 . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ! 

НОВИ БАНКНОТИ И КОВАНИ ПАРИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за издавање нови банкноти и ковани па-
ри, што го усвои Сојузната скупштина, на седница-
та на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 
1967 година. 

П Р. бр. 623 
28 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на С о б н а т а скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. Q. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НОВИ БАНКНОТИ И КОВАНИ ПАРИ 

Член 1 
Во Законот за издавање нови банкноти и ковани 

пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65 и 57/65) 
членот 4 се менува и гласи: 

„Почнувајќи од 1 јануари 1968 година цените 
на сите производи во продажба на мало и услуги 
ќе се означуваат во нови динари." 

Член 2 
По членот 8 се додава нов член 9, кој гласи: 
„Почнувајќи од 1 јануари 1968 година ќе се вр-

ши заокружување на сите крајни пресметки и ис-
платни готовински и вирмански налози (исплатни 
листи на лични доходи, фактури, вкупен износ на 
потрошокот, пазарот — пресметка на камата, ин-
терна распределба и друго) што ќе се јават во рас-
пон од една до пет пари, на тој начин што износи-
те до две пари ќе се занемаруваат, а износите над 
две пари ќе се заокружуваат на пет пари. 

Затечените износи на долгови односно побару-
вања и други износи во книговодствените и други 
евиденции пред 1 јануари 1968 година ќе се заок-
ружуваат при нивната реализација." 

Член 3 
Во членот 10 бројот: „8" се заменува со бројот: 

,,О". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУ-

ВАЊЕ ВИЗИ ЗА СТРАНЦИ ВО 1968 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за укинување визи за 
странци во 1968 година, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на СОЈУЗНИОТ собор од 27 
декември 1967 година и на седницата на Соборот 
на народите од 27 декември 1967 година. 

П. Р бр. 631 
28 декември 1867 година 

Белград 
Претседател 

HI Републиката. 
Јосип Броз Тито, с р 

Претседател 
на Со1узната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. о. 

З А К О Н 
ЗА УКИНУВАЊЕ ВИЗИ ЗА СТРАНЦИ ВО 1968 

ГОДИНА 

Член 1 
Од 1 јануари до 1 ноември 1968 година странци 

можат без југословенска виза да ја преминуваат ју-
гословенската државна граница ако имаат важечка 
патна исправа (личен, семеен, заеднички, службен 
или дипломатски пасош) која е издадена според 
прописите на нивната држава за издавање патни 
исправи. 

Странци од ставот 1 од овој член по секое вле-
гување во Југославија можат привремено да прес-
тојуваат во Југославија до три месеци. 

зации и граѓанските правни лица во 1968 година, 
согласно со Законот за обезбедување девизи на оп-
штествено-политичките заедници, општествените 
организации и граѓанските правни лица („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/66) се утврдува вкупниот 
износ на девизи од 279,500 990 динари 

2 Од износот од точката 1 на оваа одлука за 
потребите на федерацијата се определува вкупен 
износ од 250,878.390 динари, а за потребите на ре-
публиките вкупен износ од 28,622 600 динари, од 
што на: 

Динари 
Социјалистичка Република Босна и 

Херцеговина — — — — — — — 3,177 700 
Социјалистичка Република Црна 

Гора - - - - - - - - - 803 000 
Социјалистичка Република Хрватска 3,690 400 
Социјалистичка Република Македо-

нија - - - - - - - - 3,075 000 
Социјалистичка Република Слове-

нија - - - - - - - „ - 11,929 500 
Социјалистичка Република Србија— 5,947 000 
Во средствата што според ставот 1 на оваа точ-

ка им се определени на СР Србија и СР Македонија 
содржани се и средствата за набавка на уреди за 
симултано преведување, и тоа: за СР Србија 827.000 
динари, -а за СР Македонија 1,250.000 динари. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 927 
28 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р 

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

7 1 1 . 

Член 2 
Одредбите на Законот за движењето и престо-

јот на странци во Југославије („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 13/65 и 17/67) кои се однесуваат на обвр-
ската за прибавување визи нема од 1 јануари до 
1 ноември 1968 година да се применуваат на стран-
ци од членот 1 на овој закон што доаѓаат во Југо-
славија. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 го-

дина. 

7 1 0 . 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 27 декември 1967 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЗА 1968 ГОДИНА НА ВКУП-
НИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 

ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. За потребите на општествено-политичките за-
едници и нивните органи, општествените органи-

Врз основа на членот 174 од Утсавот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 27 декември 1967 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1968 
ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на федерацијата во 1968 
година определени во вкупен износ од 250,878.390 
динари со Одлуката за утврдување за 1968 година 
на вкупниот износ на девизите за потребите на оп-
штествено-политичките заедници и определени ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67), мо-
жат во 1968 година да се користат за нестоковни и 
стоковни плаќања на сојузните органи, органите на 
општествените организации што својата дејност ја 
вршат на територијата на цела Југославија, граѓан-
ските правни лица и другите потреби на федераци-
јата, и тоа: 

1) за нестоковни плаќања — до износ 
од - - - - - - - - - 205,783 197 д. 

2) за стоковни плаќања — до износ 
од - - - - - - - - - 39,095.193 д. 

Во рамките на вкупниот износ на девизите од 
ставот 1 на оваа точка се издвојува износ од 
С,000.000 динари за подмирување непредвидени и 
недоволно предвидени расходи на федерацијата 
(резерва според оваа одлука). 
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За користење средствата на резервата од ставот 
2 на оваа точка одлучува Сојузниот извршен совет. 

2. Со посебен распоред КОЈ е составен дел на 
оваа одлука се утврдуваат, во границите на износите 
од точката 1 став 1 на оваа одлука, највисоките 
износи на девизите за одделни корисници. 

3. Од вкупниот износ на девизи утврден за сто-
ковни плаќања според точката 1 став 1 под 2 на оваа 
одлука, може да се користи: 60% во девизи што се 
од значење за одржување ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања, а 40% во другите девизи. 

Народната банка на Југославија може, придр-
жувајќи се кон односот на девизите утврден со 
процентите во ставот 1 на оваа точка, на одделни 
корисници, зависно од нивните оправдани потреби, 
да им одобрува купување девизи и во поголем од-
носно помал процент од процентот од тој став. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 928 
28 декември 1967 година 

Белград 

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

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

712. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 27 декември 1967 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛ ОД СОЈУЗНИОТ ПРИДО-
НЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 
КОЈ ИМ СЕ ОТСТАПУВА НА РЕПУБЛИКИТЕ ЗА-
РАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ИНВАЛИД-

СКА ЗАШТИТА 

1. За да им се обезбедат на републиките сред-
ства за финансирање определени форми на инва-
лидска заштита на воените инвалиди од војните во 
смисла на членот 11 ст. 2, 3 и 4 од. Законот за вое-
ните инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/65 и 23/67), на републиките им се отстапува 
дел од приходите на федерацијата од сојузен при-
донес од личниот доход од работен однос што ќе се 
оствари на територијата на односната република, во 
следните проценти, и тоа на: 

1) СР Босна и Херцеговина 16,7 
2) СР Црна Гора 43,1 
3) СР Хрватска 16,0 
4) СР Македонија 8,3 
5) СР Словенија 7,3 
6) СР Србија 15,2 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1968 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 943 
28 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

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

7 1 3 . 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 10 од Законот за обезбедување де-
визи на општествено-политичките заедници, оп-
штествените организации и граѓанските правни ли-
ца, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 27 декември 1967 годиа и на седницата на 
Стопанскиот собор од 18 декември 1967 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ СОЈУЗНИОТ ЗАВОД 
ЗА СТАТИСТИКА ДА МОЖЕ ДА ПРЕЗЕМЕ СЕ-
ДУМГОДИШНА ОБВРСКА ШТО СЕ ИЗВРШУВА 

ВО ДЕВИЗИ 

Се дава согласност Сојузниот завод за статисти-
ка да може заради набавка на електронски сметачи, 
да преземе седмогодишна обврска што се извршува 
во девизи до износот од 18,687,500 динари. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 891 

28 декември 1967 година 
Белград 

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

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

7 1 4 . 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 85 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 18 
декември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА НАДОМЕСТОЦИ-
ТЕ ЗА РАБОТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА СЛУЖБАТА 

НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

1. Службата на општественото книговодство (во 
натамошниот текст: Службата) за извршување на 
работите од својот делокруг наплатува надоместоци: 

1) за услуги во вршењето на платниот промет 
во земјата — од корисници на општествени средства; 

2) за вршење работи на евиденција и контрола 
и информативно-аналитички работи — од опште-
ствено-политички заедници и општествени фондови. 

2. Највисоки износи на надоместоците до кои 
Службата може со својата тарифа да ја утврдува 
височината на надоместоците за услугите и работите 
од точката 1 на оваа одлука се утврдуваат, и тоа: 
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в 
8 5 Вид услуга — работа ЈР л Рч lO 

Основ за пресметка Надоместок динари 

1 2 3 4 

Работи на платниот промет во земјата 

1 Уплата во готово Уплата 1%о (од 
износот 

, илјада) од 
1 на уплата, 

мин,имум 1,00 динар, 
максимум 150,00 ди-
нари 

2 Исплата во готово Исплата 1%о (од 
нимум 

илјада) ми-
1,00 динар, 

максимум 150,00 ди-
нари 

3 Налог за задолжување — обработка, извршува-
ње и книжење Налог 1,90 

4 Налог за одобрување — обработка, извршување 
и книжење Налог 0,60 

5 Транзитен налог Налог 0,40 
6 Збирен налог — обработка, извршување и кни-

жење 
а) налог за задолжување Налог 1,90 
б) за секој налог за одобрување во седиштето на 

налогодавецот кој го следи збирниот налог Налог 0,60 
7 Извршување на налог по пат на телепринтер -

обработка, извршување и книжење 
а) налог за задолжување Налог 5,70 
б) налог за одобрување Налог 4,25 

8 Шифрирање и дешифрирање телефонски и те-
леграфски налози Налог 4,50 

9 Дневни изводи на сметки 
— изработка Извод 1,20 

10 Издавање на чек Чек 1,00 
11 Издавање циркуларно кредитно писмо Циркуларно кредитно 

писмо 3,50 
12 Упатници (на з.аводите за социјално осигурува-

ње и на други корисници на општествени сред-
ства) Упатница 0,50 

13 Праќање чек на инкасо Чек 3,70 
14 Домашни а,кредитиви Отворање 

а) отворање, зголемување, продолжување и из- Зголемување 
мена на условите Продолжување 

б) користење 
Измена на условите 5,00 

б) користење Налог 1,90 
15 Контрола и обработка на барања за регрес, пре-

мија и други надоместоци Барање 43,90 
16 Извршување на судски одлуки и налози на дру-

ги органи за наплата на побарувања а) Одлука или решение 
б) За секоја натамошна 

главна парична барачка 

17,30 

(главница) и за секое 
2,00 делумно извршување 2,00 

17 Прием и контрола на материјал примен од пошта Документ кон дневник 0,09 
18 Работи на штедната служба за сметка на Пош-

тенската штедилница 
а) збирно авизо Авизо 1,00 
6) дневен извод Извод 1,10 

19 Изработка на спецификација на средствата и 
проверка на покритието на деловна банка С п е ц и ф и к а ^ ј а 12,00 

20 Отворање сметка Отворање 22,60 
21 Изработка на преписи — изводи, картички и сл. Препис 

Потврда 
2,00 

22 Издавање разни потврди и заверки на податоци Податок 3,00 
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Работи на евиденција и контрола и информатив-
но-аналитички работи 

23 а) По работите од делокругот на евиденцијава: 
составување статистички прегледи и изработ-
ка на публикации за состојбата и движењето 
на општествените средства за потребите на 
општествено-политичките заедници и други 
органи (согласно членот 30 од Законот за 
Службата на општествено книговодство) 

б) По работите од делокругот на контролата: 
контрола кај корисници на општествени сред-
ства во поглед законитоста на остварувањето и 
користењето на општествените средства, кон-
трола на наменското остварување и користење 
на средствата за намените определени со про-
писи. Контрола на законитоста на извршување-
то на обврските од страна на корисниците на 
општествени средства, правилност на пресме-
тувањето, навремено^ и правилност на упла-
тите на приходите на општествено-по-
литичките заедници и. општествените фон-
дови и контрола на законитоста на извршува-
њето на други обврски кои според посебни про-
писи подлежат не контрола на Службата. Пре-
земање на со закон предвидените мерки за от-
странување на утврдените незаконитости (со-
гласно чл. 35 и 36 од Законот за Службата на 
општественото книговодство). 

в) По ра-ботите од делокругот на информациите и 
анализите: 
изработка на информации и анализи за потре-
бите на општествено-политичките заедници и 
други органи за појавите и проблемите во врс-
ка со остварувањето, распределбата и користе-
њето на општествените средства и со извршу-
вањето на со закон пропишаните обврски на 
корисниците на општествените средства, врз 
основа на податоците на Службата и наодите 
на контролата (согласно членот 53 од Законот за 
Службата на општественото книговодство). 

Приходи на сметките на 
општествено-политички 
заедници и на опште-
ствен,и фондови 

3,5%о (од илјада) 

3,5%о (од илјада) 

3,5%о (од илјада) 

3. Во рамките на највисоките надоместоци од точ-
ката 2 на оваа одлука Службата со тарифа на на-
доместоците ја утврдува височината на надоместо-
ците што ги наплатува за услугите и работите од 
својот делокруг. 

4. Со тарифата на надоместоците на Службата 
може да се предвиди филијалите на Службата да 
можат со корисниците на услугите за вршење пла-
тен промет во земјата да договараат паушална прес-
метка и плаќање надоместок за тие услуги, или 
пресметка и наплата на надоместоци за тие услуги 
да вршат со примена на процентот врз долговната 
страна на остварениот промет на жиро-сметката на 
тие корисници, со тоа што база за вака пресметаниот 
надоместок да биде надоместокот што би се оства-
рил со примена на тарифните ставови од тарифата 
на Службата за поединечна услуга. 

5. Покрај надоместоците утврдени со тарифата, 
Службата ги наплатува и фактичните трошоци што 
настануваат поради посебно барање на корисниците 
на услугите, како што се: експресни и авионски 
пратки, посебно ракување со пратки, поштарина, 
транспортни трошоци, трошоци на материјали за по-
себни пакувања и други фактични трошоци. 

6. Службата наплатува надоместок во височина 
што ја утврдува со договор: 

1) со Народната банка на Југославија - за ра-
ботите што ги врши во врска со замена на оштетени 
банкноти и ковани пари; 

2) со Сојузниот секретаријат за финансии — за 
работите што ги врши во врска со 'продажба, за-
мена и откуп на таксени и даночни вредносници. 

7. Ако надоместокот, кој според одредбата на 
точката 2 под ред. бр. 23 на оваа одлука го напла-
тува во процент од приходите на сметките на оп-
штествено-политичките заедници и општествените 
фондови, го оствари, при непроменет обем на ра-
ботата, во износ поголем од приходите што служеле 
како основ за утврдување на тој процент, Службата 
е должна да им ги ррати на општествено-политич-
ките заедници и општествените фондови повеќе ос-
тварениот износ на надоместокот. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
л у к а престанува да важи Одлуката за највисоките 
износи на надоместоците за услуги на Службата на 
општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/65). 

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1968 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 906 
28 декември 1967 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на СОЈУЗНИОТ собор, 
Петар Зечевиќ, с. р. Видое Смилевски, с. р. 
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7 1 5 . 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО КЛИВЛЕНД - СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ 

ДРЖАВИ 

1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Кливленд, Oxajo, 
Соединети Американски Држави. 

2 Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки за извршување на оваа одлука, 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
Од денот на објавувањето во „Службен лист н^ 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 126 
25 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р 

7 1 6 . 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНО 
ПРЕТСТАВНИШТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
РАНГ НА ПРАТЕНИШТВО ВО КУВАЈТ 

1. Се отвора Пратеништво на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Кувајт, 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки за извршување на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 125 
25 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р 

7 1 7 . 

Врз основа на членот 20 став 3 и членот 25 став 
2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67 и 54/67), СОЈУЗНИОТ 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТОПИ 

ЗА УВОЗ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ 

1. ЦаршЈСКите стопи од тар. број 39.02 точ. I, 
3 и 6, тар. број 48.01 точ. 2, 3 и 5, тар. број 48.03, тар. 

број 48 05 и тар. броеви 73.08 до 73 19 од Царинската 
тарифа, КОЈ а е составен дел на Законот за Царин-
ската тарифа, се наголемуваат за 50%. 

2. Овластувањето на сојузниот секретар за ф и -
нансии и сојузниот секретар за надворешна трго-
вија од точката 3 на Решението за определување на 
царинските контингенти („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/65, 27/66, 48/67 и 54/67) се применува и на сто-
пите од точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1968 година. 

Р. п. бр. 123 
30 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

7 1 8 , 

Врз основа на членот 18 точка 21 став 2 од За-
конот з-а Царинската тарифа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67 и 54/67), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌА-
ЊЕ ЦАРИНА ЗА СТОКИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ 
ПОРАДИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 
ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ШТО ГО СНАЈДЕ ГРАДОТ И 

ПОДРАЧЈЕТО НА ДЕБАР 

1. Се утврдува дека земјотресот што го снајде 
градот Дебар и неговата околија на 30 ноември 1967 
година, по овоите последици е таков што врз увозот 
на предмети и опрема во поглед на ослободувањето 
од царина да се применуваат одредбите на членот 18 
точка 21 став 1 од Законот за Царинската тарифа. 

Одредбата на ставот 1 од оваа точка се приме-
нува врз предметите и опремата од членот 18 точ-
ка 21 под а) и б) од Законот за Царинската тарифа 
што ќе се увезат од 30 ноември 1967 до 30 но-
ември 1968 година, кагф и врз предметите од чле-
нот 18 точка 21 под в) на тој закон што ќе се уве-
зат од 30 ноември 1967 до 31 мај 1968 година. 

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

Р. п. бр. 122 
30 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен савет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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7 1 9 . 

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/66 и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ," бр. 14 65 и 28/66), СОЈУЗНИОТ из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ 

И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од 
Одлуката за определување на стоките ЧИЈ извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30,67 и 32/67), во колоната 6 се вршат следните измени и дополненија, и тоа: 

Шифра од Поранешна Се заменува 
Номенкла- Наименување кратенка за со кратенка 

—1 о ту рата Наименување стоковниот за стоковни-
а, 
'VQ на СИТ режим от режим 

1 2 3 4 5 

Во секторот 0 — Производи за храна 
205 046-01-10 Брашно пченично ГДК Р К 
294 053-50-43 Сок од лимон, суров ЛБ ЛБО 
295 053-50-44 Сок од портокал, суров ЛБ ЛБО 
303 053-50-74 Сок од лимон, концентриран ЛБ ЛБО 
342 053-64-10 Кори од портокали и лимони ЛБ ЛБО 
432 071-10-21 Кафе, пржено, немелено ГДК Р К 
433 071-10-22 Кафе, пржено, мелено ГДК Р К 
488 081-30-11 Маслени погачи од репка ЛБ ЛБО^ 
489 081-30-12 Маслени погачи од сончоглед ЛБ Л Б О ' 
490 081-30-13 Маслени погачи од конопово семе ЛБ Л Б О ' 
491 081-30-14 Маслени погачи од ленено семе ЛБ Л Б О ' 
492 081-30-15 Маслени погачи од соја ЛБ Л Б О ' 
493 081-30-19 Маслени погачи од други маслодајни семиња и пло-

Л Б О ' дови ЛБ Л Б О ' 
494 081-30-21 Маслени сачми од репка ЛБ ЛБОф 

495 081-30-22 Маслени сачми од сончоглед ЛБ ЛБО+ 

496 081-30-23 Маслени сачми од конопово семе ЛБ Л Б О ' 
497 081-30-24 Маслени сачми од ленено семе ЛБ Л Б О ' 
498 081-30-25 Маслени сачми од соја ЛБ Л Б О ' 
499 081-30-26 Маслени сачми од тиквини семки ЛБ ЛБО^ 
500 081-30-29 Маслени сачми од други маслодајни семиња и пло-

ЛБО" дови ЛБ ЛБО" 

21 
22 
25 
28 
29 
49 

12 
13 
14 
15 
16 

189 
190 
191 
193 

194 
229 
230 

112-13-10 
112-13-20 
1 1 2 - 2 0 - 2 0 
112-30-11 
112-30-12 
121-00-90 

211-40-10 
211-40-20 
211-40-30 
211-40-41 
211-40-42 
244-01-10 
244-01-20 
244-01-30 
244-02-90 

251-10-10 
262-60-10 
262-60-90 

Во секторот 1 — Пијачки и тутун 
Вермут во буриња 
Вермут во шишиња 
Протек (вино од суво грозје) 
Пиво во буриња 
Пиво во шишиња 
Отпадоци и стебленки од тутун 

Сурови материи нејастиви освен Во секторот 2 
горивото 

Кожа козја, сурова и посолена 
Кожа козЈа, сува 
Кожа јарешка, сурова и посолена 
Кожа јарешка (од 50 kg во 100 парч,), сува 
Кожа јарешка ѕвиска (хеберлинг), сува 
Плута сурова 
Плута мелена 
Отпадоци од плута 
Плута природна во плочи друга (лепена, зајакната, 
за цигари и сл.) 
Хартија стара и отпадоци од хартија 
Волна, чепкана 
Отпадоци од фина и груба длака 

ГДК 
ГДК 
ГДК 
ЛБО 
ЛБО 
ЛБО 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБО 
ЛБ 
ЛБ 

Д 
Д 
д 

ГДК 
ГДК 

РК 

ЛБО 
ЛБО 
ЛБО 
ЛБО 
ЛБО 
ЛБО 
ЛБО 
ЛБО 

ЛБО 
ЛБО' 
ГДК 
ГДК 
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245 263-30-10 Отпадоци од памук при предење ЛБО г д к 
246 263-30-90 Отпадоци од памук, други (памучник за чистење 

и др.) ЛБО ГДК 
251 265-10-10 Лен суров ЛБО ГДК 
252 265-10-20 Лен влачен, чешлан, беден и бојосуван ЛБО ГДК 
253 265-10-90 Отпадоци од лен ЛБО ГДК 
269 265-80-50 Растителни влакна за предење, други ЛБ г д к 
283 266-33-90 Отпадоци од вештачки влакна, влачеви или чешлани ЛБО ГДК 
284 266-40-11 Отпадоци од синтетички влакна ЛБО ГДК 
285 266-40-15 Отпадоци од цел вл акна и други вештачки влакна ЛБО г д к 
288 267-02-11 Крпи памучни за добивање предиво ДВО ГДК 
290 267-02-19 Крпи за добивање предиво, други ЛБО ГДК 
401 281-30-10 Руда железна со 42% и повеќе Fe ЛБ ЛБО 
402 281-30-20 Руда железна под 42% Fe ЛБ ЛБО 
595 292-92-10 Морска трева ЛБ ЛБО 

Во секторот 3 — Минерални горива, мазива и 
сродни производи 

4 321-40-40 Прав од камен јаглен ЛБО РК 
7 321-50-10 Брикети од камен јаглен ЛБО Р К 
8 321-60-10 Јаглен мрк ЛБО PK 
9 321-60-20 Прав од мрк јаглен ЛБО Р К 

37 332-51-40 Масло за цилиндри ЛБО г д к 
45 332-51-93 Масло вазелинско ЛБО г д к 
50 332-62-10 Пар,афин суров, парафински остатоци (аморфни) ЛБО г д к 
55 332-91-10 Масло трасформаторско и за електрични прекину-

вачи ЛБО г д к 
58 332-92-11 Катрбнска смола од камен јаглен ЛБО ГДК 
59 332-92-12 Катранска смола од мрк јаглен ЛБО г д к 
60 332-92-19 Катранска смола од друг јаглен ЛБО ГДК 
61 332-92-20 Асфалт од катран на -камен јаглен ЛБО г д к 
64 332-95-10 Петролска смола (битумен од нафта) ' ЛБО г д к 
69 341-10-12 Бутан природен ЛБО г д к 

Во секторот 5 — Хемиски производи 

7 512-12-29 Јагленоводороди, ароматични други ЛБО г д к 
9 512-13-10 Хлороформ и хлорметан ЛБО ГДК 

10 512-13-20 Трихлоретилен ЛБО ГДК 
20 512-14-59 Нитро-и нитрозо-дерив-ати од јагленоводород, други ЛБО ГДК 
22 512-21-10 Метил-алкохол (метанол) чист ЛБО г д к 
31 512-24-10 Алкохол неденатуриран, со јачина од 800 или по-

веќе ЛБО PK 
32 512-24-20 Алкохол денатуриран ЛБО PK 
38 512-27-10 Фенол хемиски чист, фенол-алкохол ЛБО ГДК 
41 512-27-90 Фенол и фенол-алкохоли, други ЛБО ГДК 
52 512-41-10 Формалдехид ЛБО ГДК 
57 512-43-10 Ацетон ЛБО г д к 
58 512-43-20 Камфор природен или синтетичен ЛБО ГДК 
62 512-51-10 Оцетна киселина ЛБО ГДК 
63 512-51-20 Анхидоид на оцетна киселина ЛБО г д к 
64 512-51-30 Хлоро-оцетна киселина ЛБО ГДК 
66 512-51-51 Бензоинска киселина ЛБО г д к 
72 512-51-59 Киселини еднобазни, други ЛБО ГДК 
73 512-51-60 Бутил, етил и метил-ацетат ЛБО г д к 
74 512-51-70 Оловен ацетат ЛБО г д к 
81 512-52-61 Диоктилфталат ЛБО ЛБ 
82 512-52-62 Дибутилфталат ЛБО ЛВ 
85 512-53-10 Млечна киселина ЛБО г д к 
86 512-53-20 Винска киселина ЛБО г д к 
87 512-53-30 Лимонска киселина ЛБО Р К 
93 512-53-93 Калциум глуконат ЛБО г д к 
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96 512-62-10 Нитроглпцерин немешан, неприготвен како екс-
плозив 

98 512-63-10 Трикрезилфосфат 
104 512-71-11 Анплин и соли па анилин 
106 512-71-13 Нафтиламин и соли на нафтиламкн 

107 512-71-19 Моиоамини, други 
115 512-72-90 Амино-дертевати. други 
122 512-74-90 Амиди, други 
123 512-75-10 Хексамегилен-тетрамин, негови соли и деривати 
124 512-75-20 " Сахарин 
125 512-75-90 Амид, алдимиеи и други амиио соединенија 
127 512-76-90 Нитрили, други 
130 512-79-10 Азиди, карбоксллни киселини, изоцијаниди 
132 512-81-50 Тиоетри 
139 512-85-10 Пиридин^ пирамидон, амидопирни 
144 512-85-90 ' Хетероциклучни соединенија, други 
151 512-92-10 Лееулозе, малтоза и други хемиски чисти шеќери 
152 512-99-10 Швајнфуртско зеленило 
153 512-99 20 Кетони 
155 513-11-10 Кислород 
159 513-13-22 t Неон 
160 513-13-23 Аргон 
163 513-22-10 Јод 
164 513-22-20 Бром 
165 513-22-30 Флуор 
169 513-24-20 Фосфор 
174 513-26-10 Натриум 
175 513-26-20 Калиум 
176 513-26-30 Калциум 
177 513-26-40 Бариум 
178 513-26-50 Стронциум 
179 513-26-60 Цезиум и рубидиум 
180 513-26-70 Литиум 
181 513-27-10 Саѓи активни 
182 513-27-20 Саѓи неакти^рни 
194 513-36-10 Арсенова киселина 
195 513-36-20 Арсен триоксид (анхидрид на арсенеста киселине) 
196 513-36-30 Арсен пентоксид (анхидрид на арсенова киселина) 
197 513-37-10 Борна киселина 
199 513-39-11 Флуороводородна киселина 
200 513-39-12 Флуороборна киселина 
201 513-39-13 Флуоросилициумова киселина 
202 513-39-21 Бромна киселина, бром-водород 
203 513-39-25 Јодна киселина 
204 513-39-31 Хидросулфурна киселина 
209 513-39-51 Селенека и селенеста киселина, водород селенид 
210 513-39-55 Телурна и телуреста киселина, анхидрид и водород-

телурид 
214 513-39-92 Тетреборна и пироборна киселина 
215 513-39-93 Тритионека киселина 
217 513-39-99 Неорганска киселина и соединенија, други 
221 513-41-19 Хлориди и оксихлориди на неметали или метало-

иди, други 
237 513-61-10 Амонијак т^чен или растворен во вода 
238 513-62-10 Натриум хидроксид (каустична сода) 
239 513-62-20 Натриум хидроксид произведен со електролиза 
240 513-63-11 Калиум хидроксид цврст (каустична нотата) 
242 513-63-20 Калиум и натриум-пероксид 
245 513-64-31 Стронциум оксид, хидроксид и пероксид 
249 513-66-10 Корунд вештачки 

ЛБО Д 
Л ВО ГДК 
Л ВО гдк 
л в о ГДК 
л в о ГДК 
ЛБО гдк 
л в о гдк 
л в о гдк 
л в о гдк 
л в о гдк 
л в о гдк 
л в о гдк 
л в о гдк 
л в о гдк 
ЛБО гдк 
ЛБО гдк 
л в о гдк 
ЛБО гдк 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
Л ВО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
Л ВО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО гдк 
Л ВО гдк 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО гдк 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 

ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО ЛБ 
ЛБО гдк 

ЛБО гдк 
ЛБО гдк 
ЛБО гдк 
ЛБО гдк 
ЛБО г д к 
ЛБО г д к 
ЛБО ЛБ 
ЛБО гдк 
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250 513-67-10 Хромов оксид и хидроксид ЛБО г д к 
251 513-67-20 Хромна киселина (хромтриокслд) ЛБО г д к 
255 ' 514-11-10 Флуориди ЛБО ГДК 
256 514-11-20 Натриум-силико флуорид Л БО ГДК 
258 514-11-50 Криолит синтетичен (алуминиум, натриум-флуорид) Л в о г д к 
259 514-11-90 Борфлуориди и други флуорсоли ЛБО г д к 
260 514-12-10- Живин хлорид ЛБО г д к 
261 514-12-51 Цинков хлорид ЛБО г д к 
262 514-12-59 . Хлориди неоргански метални, други ЛБО г д к 
270 514-14-11 Калиум хлорат ЛБО г д к 
271 514-14-12 Натриум хлорат ЛБО г д к 
287 514-22-10 Хидросулфити и сулфоокоилати ЛБО г д к 
294 514-2.4-52 Сулфат на натриум (Глауберова сол) ЛБО г д к 
299 514-24-62 Стипса од хром ЛБО гдк 
302 514-25-10 Натриум нитрат (со над 16% азот) ЛБО гдк 
303 514-25-20 Бизмут субнитрат ЛБО гдк 
306 514-25-39 Нитрати, други ЛБО гдк 
307 514-25-50 Нитрити Л ВО гдк 
308 514-26-11 Амониум фосфат (со помалу од 6 mg арсен на 1 kg) ЛБО гдк 
310 514-26-19 Фосфати, други ЛБО гдк 
314 514-28-10 Натриум карбонат (калцинирана сода) ЛБО гдк 
315 514-29-10 Амониум карбонати ЛБО гдк 
320 514-29-60 Магнезиум карбонат вештачки ЛБО гдк 
321 514-29-70 Калиум карбонат ЛБО гдк 
322 514-29-90 Карбонати и перкарбонати, други ЛБО гдк 
323 514-31-10 Цијаниди на бакар и цинк ЛБО гдк 
324 514-31-20 Фероцијаниди метални (освен пруско синило) ЛБО гдк 
325 514-31-90 Цијаниди метални, други ЛБО гдк 
331 514-34-10 Берати ЛБ Р К 
332 514-34-50 Перборати ЛВ Р К 
333 514-35-11 Натриум бихромат ЛБО Р К 
338 514-35-90 Алуминати, антимонати и други соли на метални 

оксиди ЛБО гдк 
347 514-36-90 Соли и перосоли на неоргански киселини, други ЛБО гдк 
351 514-37-80 Нитрат на сребро ЛБО гдк 
352 514-37-90 Соли на благородни метали, други ЛБО гдк 
354 514-92-10 Водород пероксид ЛБО гдк 
359 514-94-10 Калциум карбид ЛБО гдк 
372 514-99-90 Неоргански соединенија, други ЛБО гдк 
373 514-10-10 Радиоактивни хемиски елементи ЛБО Лв 
374 515-10-20 Радиоактивни изотопи, природни ЛБО ЛБ 
375 515-10-30 Радиоактивни изотопи, вештачки ЛБО ЛБ 
376 515-10-40 Радиоактивни неоргански и органски соединенија ЛБО ЛБ 
380 521-10-11 Катран од камен јаглен, суров ЛБО г д к 
381 521-10-12 Катран од камен јаглен, дестилиран и препариран ЛБО гдк 
382 521-10-50 Катран, друг ЛБО г д к 
384 521-40-10 Бензол суров или рафиниран ЛБО г д к 
385 521-40-20 Толуол суров или рафиниран ЛБО ГДЕС 
386 521-40-30 Ксилол суров или рафиниран ЛБО гдк 
388 521-40-50 Креозотно масло ЛБО г д к 
390 521-40-70 Нафталин суров ЛБО гдк 
391 521-40-80 Антрацен суров ЛБО г д к 
393 х 531-01-11 Су л фури и бои ЛБО гдк 
396 531-01-19 Бои синтетички органски, други ЛБО г д к 
399 531-01-60 Индиго природно ЛБО ЛВ 
400 531-02-10 Лакови за бојосување, неприготвени ЛБО ЛВ 
402 532-10-10 Екстракти за бојосување растителни (кошенил, ка-

на, хлорофил и сл.) 
ЛБО 
ЛБО 

ЛВ 
л в 

403 532-10-20 Екстракти за бојосување, животинск,и: ЛБО г д к 
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404 532-30-10 Танииски материи синтетички (па и мешани со 
природни) ЛБО г д к 

405 532-30-20 Бајце-претштавила бактериолошки, панкреатски 
и сл., вештачки ЛБО ЛБ 

407 532-40-20 Екстракт костенов за штавење ЛБ Р К 
412 532-50-10 Таниеска киселине ЛБО ЛБ 
413 532-50-20 Пирогална киселина ЛБО ЛБ 
414 533-10-10 Литопон ЛБ ЛБО 
415 533-10-21 Пигменти врз база на динков сулфид (освен ли-

топон) ЛБО г д к 
417 533-10-23 Пигменти врз база на кадмиум соли, кадмапон ЛБО ЛБ 
418 533-10-24 Пигменти врз база на хром ОБИ СОЛИ ЛБО ЛБ 
419 533-10-25 Пигменти врз беза на алуминиумов прав ЛБО ЛБ 
42(Г 533-10-29 Пигменти, други ЛБО ЛБ 
421 533-10-30 Ултрамарин ЛБО г д к 
424 533-10-92 Пруско синило, париско и други синила ЛБО г д к 
425 533-10-99 Пигменти и минерални бои, други ЛБО г д к 
426 533-20-10 Печатарски бои црни ЛБО ЛБ 
427 533-20-20 Печатарски бои, други освен црните ЛБО ЛБ 
435 533-32-00 Бои за домаќинство пакувани за продажба на мало ЛБО г д к 
442 533-32-70 Бронзени бои ЛБО г д к 
443 533-32-80 Алуминиум паста ЛБО ГДК 
444 533-32-90 Бои и лакови, други ЛБО г д к 
445 533-33-10 Бои за уметничко сликарство ЛБО ЛБ 
447 533-35-10 Китови, вклучувајќи го смоловиот цемент ЛБО ГДК 
471 541-40-30 Кофеин и негови соли ЛБО г д к 
473 541-40-50 Теобромин и негови соли ЛБО г д к 
474 541-40-60 Атропин ЛБО г д к 
483 541-61-90 Гликозиди, други ЛБО г д к 
491 541-70-10 Инсулин инјекции ЛБ Л Б " 
492 541-70-11 Хормони други, дозирани ЛБ 
493 541-70-12 Пеницилин инјекции и таблети ЛБ Д Б " 

494 541-70-13 Стрептомицин инјекции и таблети ЛБ Л Б " 

495 541-70-14 Антибиотици инјекции и таблети ЛБ Л Б ^ 

496 541-70-15 Ацетфен и т и дин, фенацетин, ацетанилид, аспирин, 
ЛБО Л Б О ^ дозирани или не ЛБО Л Б О ^ 

497 541-70-16 Natrium paraaminosalicilicum PAS, дозмран или не ЛБО Л Б О " 

499 541-70-18 Алкалоиди и препарати, дозирани, мешани или па-
ЛБ Л Б " кувани за продажба на мало ЛБ Л Б " 

500 541-70-19 Лекови готови, други, дозирани ЛБ Л Б ^ 

501 541-70-21 Јаглен активен медицински ЛБ Л Б " 

502 541-70-22 Медицински колоидални мешавини (на жива, селен, 
ЛБ Л Б ^ сулфур итн.) ЛБ Л Б ^ 

504 541-70-24 Енцимски медицински препарати ЛБ Л Б " 

505 541-70-30 Серуми крвни и ^бактериолошки — медицински 
Л Б ^ приготвени ЛБ Л Б ^ 

550 554-10-90 Сапуни, други ЛБО г д к 

552 554-20-20 Детерџенти за инд,устрија површински, активни, не-
ЛБО г д к приготвени ЛБО г д к 

555 554-30-20 Восоци за мебел и подови ЛБО г д к 

556 554-30-30 Препарати за чистење и полирање метали ЛБО г д к 

559 554-30-90 Други средства за чистење и полирање (шмиргла, 
ЛБО г д к креда, песок, итн. па и со додаток на масла и масти) ЛБО г д к 

563 561-10-40 Уреа (до 45% азот) ЛБО ЛБО" 

564 561-10-50 Калциум-амониум нитрат ЛБО ЛБО^ 

565 561-10-60 Амониум нитрат ЛБО ЛБО^ 

566 561-10-90 Азотни ѓубриња, вештачки, други ЛБО ЛБО^ 

567 561-21-10 Томасова згура и Томасово брашно ЛБО Л Б О ' 

568 561-29-10 Суперфосфат^ (прости, двојни и тројки) ЛБО ЛБО^ 

570 561-29-90 Фосфорни вештачки ѓубриња, други ЛБО Л Б О ' 
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571 561-30-10 Калиум хлорид ЛБО Л Б О ' 
572 561-30-30 Калиум сулфат (до 529b калиум оксид) ЛБО - ЛБО^ 
573 561-30-40 Калиум магнезиум сулфат (до 30г'с калиум оксид) ЛБО ЛБО" 
574 561-30-50 Калиумова сол, поташа вештачка ЛБО Л Б О ' 
575 561-30-90 Калиумови вештачки ѓубриња, други ЛБО ЛЕС" 
577 561-90-20 Ѓубриња мешани вештачки ЛБО ЛБО' 
578 561-90-90 Ѓубриња пакувани за продажба на мало ЛБО ЛБО" 

Поливинил хлорид: 

602 581-20-00 — во прав и грапулат ГДК Р К 
605 581-20-03 — во фолии, филмови и ленти ГДК Р К 
609 581-20-09 — други видови г д к РК 

Пластични маси на полимеризација и ^полимери-
зација, други: 

616 581-31-10 Вулканфибер ЛБО г д к 
617 581-32-10 Целофан ЛВО г д к 
619 581-32-30 Целулоза за филтри ^ ЛБО ЛБ 
624 581-32-80 Лепила од целулоза и деривати ЛБО ЛБ 
625 581-32-90 Целулоза регенерирана, друга ЛБО ЛБ 
626 581-91-10 Казеин, стврднат ЛБО ЛБ 
629 581-91-40 Протешш стврднати во фолии и филмови ЛБО ЛБ 
631 581-92-10 Смоли природни модифицирани со топење смелни 

г д к л к естри ЛБО г д к 
632 581-92-20 Хидрохлорид гума, хлорирана гума ЛБО г д к 
633 581-99-10 Алгинати, вештачки црева од а л гина ти ЛБО г д к 
638 599-20-90 Дезинфекциони средства, други ЛБО г д к 
642 599-51-40 Скроб од компир ЛБО г д к 
645 599-53-11 Казеин за прехранбената индустрија ЛБО г д к 
653 599-55-20 Кожен туткал, туткал од коски (пакуван над 1 kg) ЛБО г д к 
654 599-56-10 Пептони, протеин и и деривати ЛБО г д к 
657 599-57-10 Декстрин ЛБО г д к 
659 599-57-30 Скроб пржен ЛБО г д к 
662 599-59-13 Лепило за шпер-плочи ЛБО ЛБ 
664 599-59-19 Лепила дтзуги ЛБО ЛБ 
665 599-59-20 Лепило од албумон ЛБО ЛБ 
666 599-59-30 Лепило од глутен ЛБО ЛБ 
667 599-61-10 Тал масло (течна смола) ДВО ЛБ 
668 599-62-10 Сулфатн,а база, целулозна смола, лигносулфид ЛБО ЛБ 
669 599-63-10 Терпентинско масло ЛБО РК 
671 599-63-30 Терпентизнски растворувачи од дестилација на боро-

во дрво ЛБО ЛБ 
672 599-64-10 Колофониум ЛБО Р К 
673 599-64-20 Колофониум полиморизиран и оксидиран ЛБО Р К 
674 599-64-30 Смолни киселини и масла ЛБО ГДК 
675 599-65-10 Катран од дрво ЛБО г д к 
676 599-65-51 Ацетонско масло ЛБО г д к 
677 599-65-52 Креозот добиен од дрво ЛБО г д к 
678 599-65-53 Метил-алкохол суров (дрвна нафта) ЛБО г д к 
679 599-65-59 Дестилати на дрво други ЛБО г д к 
680 599-66-10 Смола од дрвен катран ЛБО г д к 
682 599-71-10 Восоци вештачки, преработени неемултирани и не-

растварени ЛБО ЛБ 
685 599-73-10 Јаглен животински (од коски, слонова коска итн) ЛБО г д к 
686 599-74-10 Апретури и други помошни препарати за предилници ЛБО ЛБ 
687 599-74-20 Препарати за кожарската индустрија неспоменати ЛБО ЛБ 
688 599-74-90 Препарати за а претура и бајцување, други ЛБО ЛВ 
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689 599-75-10 Адити.ви за масла за подмачкување (подобрување 
на вискозитетот) ЛБО ЛБ 

690 599-75-20 Адитиви за други минерални масла ЛБО ЛБ 
692 599-77-10 Хранливи подлоги за развивање микроорганизми ЛБО ЛБ 
693 599-78-10 Патрони (шаржи) за апарати за гаснење пожар ЛБО ЛБ 
699 599-93-10 Кремени за запалки ЛБО ЛБ 
701 599-94-10 Прашоци и други средства за лемење и заварување ЛБО ЛБ 
702 599-95-10 Разредувачи за лакови и бои ЛБО ЛБ 
703 599-95-20 Растворувачи за лекови и бои ЛБО ЛБ 
704 599-99-00 Смекнувачи ЛБО ЛБ 
705 599-99-10 Антикорозивни средства ЛБО г д к 
710 599-99-70 Лабораториски хемикалии и реагенси Л ВО ЛБ 
711 599-99-81 Нафтенска и сулфонафтенска киселина ЛБО ЛБ 
712 599-99-82 Сегерови пирамиди за испитување огноотпорен ма-

теријал ЛБО ЛБ 
713 599-99-83 Емулгатори за маснотии (освен вештачки восоци) ЛБО ЛБ 
716 599-99-90 Масло за кочници и амортизери со помалку од 70% 

минерални масла ЛБО ЛБ 
718 599-99-92 Тврдила за лепила и лакови ЛБО ЛБ 
719 599-99-93 Јонски изменувачи (освен од вештачки смоли 581-20) ЛБО ЛБ 
720 599-99-94 Маса за пречистување гас ЛБО ЛБ 
721 599-99-95 Антифриз — средство против смрзнување вода ЛБО г д к 
725 599-99-99 Хемиски производи никаде неспоменати ЛБО ГДК 

Во секторот 6 — Изработени производи класифику-
вани претежно според материјалот 

24 611-92-10 Кожа од индиска коза полуштавена ЛБ ЛБО 
25 611-92-20 Кожа козја и јарешка полуштавена ЛБ ЛБО 

155 641-10-10 Хартија ротациона ЛБО Р К ' 
210 642-11-20 Кутии од картон ЛБО г д к 
211 642-11-90 Амбалажа од хартија и картон, друга ЛБО г д к 
212 642-12-10 Картонски изработки за канцеларии и дуќани ЛБО г д к 
253 651-25-10 Волнен конец ЛБ г д к 
264 651-51-10 Предиво ленено, невпредено ЛБО г д к 
265 651-51-20 Предиво ленено, впредено ЛБО г д к 
266 651-51-30 Конец ленен за индустријата ЛБО г д к 
307 652-23-10 Памучен сомот, кадифе и жанил ткаенини ЛБО г д к 
315 653-13-10 Сомот, кадифе и жанил свилена ткаенина ЛБО г д к 
320 653-21-50 Ткаенини волнени за ќебиња ЛБ г д к 
323 653-22-10 Сомот, кадифе и жанил волнени ткаенини ЛБО г д к 
324 653-31-10 Ткаенини од лен ЛБО г д к 
331 653-53-10 Сомот и кадифе од синтетички влакна ЛБО г д к 
332 653-53-50 Жанил. мокет и имитации на крзно од синтетички 

влакна ЛБО г д к 
337 653-63-10 Сомот, кадифе и жанил ткаенини од вештачка свиле ЛБО г д к 
338 653-70-10 Ткаенини плетени свилени ЛБО г д к 
339 653-70-20 Ткаенини плетени памучни ЛБО г д к 
343 653-70-90 Ткаенини плетени, други ЛБО г д к 
346 653-92-10 Ткаенини од груба длака ЛБО г д к 

347 653-93-10 Ткаенини од коњска длака ЛБО г д к 
348 653-94-10 Ткаенини од сисел влакна ЛБО г д к 
349 653-94-20 Ткаенини од кокосово влакно ЛБО г д к 
350 653-94-90 Ткаенини од други растителни влакна ЛБО г д к 
352 653-96-10 Сомот, кадифе и жанил од други влакна (лен, ко-

ноп итн.) ЛБО г д к 
358 654-03-10 Позамантерија од природна свила ЛБО г д к 

359 654-03-20 Позамантерије од вештачка свила ЛБО г д к 
360 654-03-30 Позамантерија памучна ЛБО г д к 

361 654-03-90 Позамантерија друга ЛБО г д к 
362 654-04-10 Тил и бобини свилени ЛБО г д к 
363 654-04-20 Тил и бобини од вештачки и синтетичен влакна ЛБО г д к 
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364 654-04-30 Тил и бабини памучни ЛБО ГДК 
365 654-04-90 Тил и бобина, други ЛБО ГДК 
366 654-05-10 Тил од вештачка свила украсен со мостри ЛБО г д к 
367 654-05-20 Тил памучен украсен со мостри ЛБО г д к 
368 654-05-50 Тил украсен, од други материи ЛБО г д к 
369 654-05-60 Тантели рачни ЛБО г д к 
370 654-05-70 Тантели машински од вештачки влакна ЛБО г д к 
371 654-05-90 Тантели од други материи ЛБО г д к 
378 655-42-50 Ткаенини обложени со лепило или скроб, други ЛБО г д к 
379 655-43-10 Ткаенини обложени со синтетичка материја ЛБО г д к 
380 655-44-10 Ткаенини импрегнирани во масло ЛБО г д к 
381 655-45-10 Ткаенини гумирани ЛБО г д к 
382 655-45-20 Ленти лепливи — за електрична изолација — 

лирбанд ЛБО г д к 
383 655-46-10 Ткаенини импрегнирани, други ЛБО г д к 
384 655-50-10 Ленти еластични ЛБО г д к 
385 655-50-20 Ткаенини еластични ЛБО г д к 
386 655-50-30 П оз а меит ери ја еластична ЛБО г д к 
392 655-62-10 Рибарски мрежи ЛБО г д к 
393 655-62-50 Мрежи, други фЛБО г д к 
399 655-81-10 Текстилни кичери, флок и прав ЛБО г д к 
400 655-81-20 Вата памучна ЛБО г д к 
401 655-81-90 Вата друга и предмети од вата ЛБО г д к 
411 656-10-10 Вреќи јутени нови ЛБО г д к 
412 656-10-20 Вреќи јутени стари ЛБО г д к 
413 656-10-90 Вреќи, други ЛБО ТГ1 
414 656-20-10 Платно за церада, едра и други сработени платна ЛБО г д к 
415 656-20-20 Шатори и други предмети од церада ЛБО г д к 
416 656-20-30 Вреќи за спиење, покривки од церада и сл. ЛБО г д к 
427 657-41-10 Линолеум на подлога од хартија или картон ЛБО г д к 
428 657-41-50 Покривки за под на подлога од хартија и картон, 

други ЛБО г д к 
429 657-42-10 Линолеум на текстилна подлога ЛБО г д к 
430 657-42-50 Покривки за под на текстилна подлога, други ЛБО г д к 
454 661-83-10 Изработки од азбестен или влакнест цемент ЛБО г д к 
462 662-33-10 Малтер од шамот, динас и силизка ЛБО г д к 
463 662-33-20 Магнезитен малтер ЛБО г д к 
464 662-33-90 Огноотпорни цементи и малтери, други ЛБО г д к 
475 662-44-10 Керамички плочи за ѕидови и подови, неглеѓосани ЛБ г д к 
476 662-44-90 Керамички плочи неглеѓосаои, други ЛБ г д к 
477 662-45-10 Керамички плочи за ѕидови и подови глеѓосани ЛБ г д к 
478 662-45-90 Керамички плочи глеѓосани, други ЛБ г д к 
488 663-62-10 Салонот плочи ЛБ г д к 
489 663-62-20 Салонит цевки и фитинзи ЛБ г д к 
500 663-81-30 Азбестни затиначи ЛБО г д к 
501 663-81-40 Азбестни филтри ЛБО ЛБ 
502 663-81-50 Азбест за изолација ЛБО г д к 
503 663-81-60 Азбестни плочи клингерит ЛБО г д к 
504 663-81-70 Азбестни лежаи за топилници ЛБО ЛБ 
505 663-81-80 Азбестна облека ЛБО ЛБ 
506 663-82-10 Феродо гуртни, азбестни фрикциони производи ЛБО г д к 
507 663-82-90 Фрикциони производи од минерални материи или 

целулоза ЛБО г д к 
508 663-91-10 Керамички изработки лабораториски и индустриски ЛБО г д к 
509 663-91-20 Керамички садови за амбалажа ЛБО ЛБ 
510 663-91-30 Филтри керамички ЛБО ЛБ 
511 663-92-10 Печки калеви и калеви плочи ЛБО ЛБ 
513 664-11-10 Стаклена маса, кршено стакло ЛБО ЛБ 
514 664-12-10 Стакло емајл во маса, прачки или цевки ЛБО ЛБ 
515 664-13-10 Стакло во прачки и топки ЛБО ЛВ 
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516 664-13-20 Стаклени цевки ЛБО 
517 664-20-10 Стакло за очила необработено ЛБО 
518 664-20-50 Оптичко стакло необработено, друго ЛБО 
519 664-30-10 Стакло во плочи, необработено ЛБО 
520 664-30-20 Стакло во плочи, бојосано ЛБО 
521 664-40-10 Стакло рамно, брусено или полирано ЛБО 
522 664-40-20 Стакло рамно, брусено или полирано, бојосано ЛБО 
523 664-50-10 Стакло леано или валано рамно, па и површински 

украсено или орнаментиран ЛБО 
526 664-50-50 Стакло жично, рамно ЛБО 
527 664-60-10 Тули и ќерамиди од леано или пресувано стакло ЛБО 
528 664-70-10 Стакло сигурносно за автомобили ЛБО 
529 664-70-90 Стакло сигурносно, друго, па и со жична мрежа 

зајакнато ЛБО 
530 664-80-10 Стакло за огледала неврамено ЛБО 
531 664-80-50 Огледала врамени, огледала автомобилски, џебни итн. ЛБО 
532 664-91-10 Стакло леано, валано, влечено или дувано во не-

правоаголни форми ЛБО 
533 664-91-20 Стакло емајлирано, гра(вирано или декорирано ЛБО 
534 664-91-50 Стакло за изолација повеќеслојно ЛБО 
535 664-92-10 Балони за сијалици ЛБО 
536 664-92-20 Стакло за електронски цевки, стаклени цевки и 

стапчиња за сијалици ЛБО 
537 664-93-10 Стакло за часовници ЛБО 
538 664-93-20 Стакло за очила за сонце, како и заштитно свитка-

но стакло ЛБО 
539 664-94-10 Стаклени влакна ЛБО 
540 664-94-20 Стаклена волна и вата ЛБО 
541 664-94-90 Изработки од стаклени влакна и волна ЛБО 
542 665-11-10 Стаклени балони, шишиња и друга стаклена амба-

лажа ЛБО 
Стакло за лабораториска, медицинска, хируршка, 
забарска и хигиенска употреба ЛБО 

549 665-81-20 Ампули од стакло ЛБО 
551 665-89-10 Стакло водоказно ЛБО 
552 665-89-20 Стакло за телевизиски екрани ЛБО 
553 665-89-90 Стакло за индустриска употреба, друго ЛБО 
564 667-30-20 Кварц електротехнички ЛБО 
596 672-51-10 Цагли (гредички) нелегирани ЛБО 
600 672-52-10 Цагли (гредички) високо јаглеродни ЛБО 
612 673-11-10 Жица валана нелегирани ЛБО 
613 673-12-10 Жица валана вмсокојаглеродна ЛБО 
617 673-21-20 Челик бетонски ГДК 
637 674-11-10 Лим бродски ЛБО 
638 674-11-20 Лим котларски ЛБО 
639 674-11-50 Лимови тешки, необложени, нелегирани, други ЛБО 
641 674-11-90 Лимови тешки, нелегирани, обложени и понатаму 

обработени, други ЛБО 
642 674-12-10 Лимови тешки, виоокојаглеродни необложени ЛБО 
645 674-13-10 Лимови тешки легирани, необложени ЛБО 
646 674-13-20 Лимови тешки легирани, обложени или понатаму обработени ЛБО 650 674-21-20 Лимови средни декапирани ЛБО 
651 674-21-50 Лимови средни нелегирани, обложени или поната-

му обработени ЛБО 
652 674-22-10 Лимови средни високо јаглероден, необложени ЛБО 
653 674-22-50 Лимови средни високојаглеродни, обложени или по-

натаму обработени, други ЛБО 
654 674-23-10 Лимови средни легирани, необложени ЛБО 
655 674-23-50 Лимови средни легирани, обложени и понатаму об-работени, други ЛБО 
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ГДК 
ГДК 

ЛБ 
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гдк ЛБ 
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ЛБ 
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ГДК 

ГДК 
ЛБ 

гдк 
гдк 
гдк 
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Л Б О ' 
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ЛБ 
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ГДК 
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ЛБ 
РК' 
РК' 
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656 
657 
658 

659 
660 
661 

662 
663 
665 

667 
668 
670 
671 
677 
681 
683 
686 
686 
693 
694 
695 
696 

699 

710 
711 
712 
713 
862 
863 
873 
874 
875 
876 
877 

878 
880 

885 
886 
887 
889 
890 
952 

674-31-10 Лимови тенки необложени, нелегирани ЛБО 
674-31-20 Лимови тенки нелегирани, декаггирани ЛБО 
674-31-50 Лимови тенки нелегирани необложени, обработени, 

други ЛБО 
674-32-10 Лимови тенки високо jar л еро дни, необложени ЛБО 
674-32-20 Лимови тенки високојагл ерол ни, декапирани ЛБО 
674-32-50 ,Лимови тенки високо јагл еро дни, необложени, обра-

ботени, други ЛБО 
674-33-10 Лимови тенки легирани, необложени ЛБО 
674-33-20 Лимови тенки, легирани, декапирани ЛБО 
674-33-50 Лимови тенки легирани, необложени, обработени, 

други ЛБО 
674-81-10 Лим поцинкуван тенок, нелесчиран ЛБО 
674-81-20 Лим обложен со олово тенок нелегиран ЛБО 
674-82" 10 Лим поцинкуван тенок, високо јаглероден ЛБО 
674-82-20 Лим обложен со ологво тенок, високо јаглероден Л ВО 
675-01-20 Ленти ладно валани, необложени, нелегирани Л ВО 
675-01-90 Ленти ладно валани обложени, нелегирани, други ЛБО 
675-02-20 Ленти ладно валани високо јаглеродни, необложени Л ВО 
675-03-20 Ленти ладно валани легирани, необложени Л ВО 
676-10-11 Шини железнички 20 или повеќе kg на 1 метар ЛБО 
676-20-21 Спојници и плочки фрезирани (стружени) ЛБО 
676-20-22 Спојници и плочки штанцувани ЛБО 
676-20-90 Колосечен материјал од железо, друг ЛБО 
677-01-10 Жица необложена, нелегирани ЛБО 

или ГДК 
677-01-50 Жица обложена или понатаму обработена, недеги- ЛБО 

рана или ГДК 
677-02-10 Жица необложена, високо јаглеродна Л ВО 
677-02-50 Жица обложена или понатаму обработена, високо-

јаглеродна ЛБО 
678-30-11 Цевки заварени црни до 3" необложени ГДК 
678-30-12 Цевки заварени црни над 3" необложени ГДК 
678-30-51 Цевки заварени до 3" обложени ГДК 
678-30-52 Цевки заварени над 3" обложени ГДК 
691-10-30 Спојници, потпирачи за рудници ЛБО 
691-10-40 Талпи за рудници ' ЛБО 
692-21-10 Буриња, канти и други садови од железо иди челик ЛВО 
692-21-90 Амбалажа од железо и челик, друга ЛБО 
692-22-10 Буриња, канти и други садови од алуминиум ЛБО 
692-31-10 Цилиндри и шишиња за компримиран гас, челични ЛБО 
692-32-10 Цилиндри и шишиња за компримиран гас, од алу-

минум Л ВО 
693-11-10 Јажиња челични ЛБО 
693-11-90 Кабли и плетени ленти од железо или челик, неи-

золирани ЛБО 
693-20 10 Жица бодлива ЛБО 
693-20-20 Жица за оградување вплетена, друга ЛБО 
693-31-10 Жични плетала и ткаенини од железо или челик ЛБО 
693-33-10 Жични плетала и ткаенини од алуминиум ЛБО 
693-41-10 Решетки од железо или челик ЛБО 
696-01-90 Ножеви за занаетчиството (за крзнари, седлари, ме-

РКФ 

РК" 

РК" 
РК' 
Р К ' 

РК 
РК" 
РК' 

РК' 
РК^ 
РК' 
РК' 
РК' 
РК' 
РК" 
Р К ' 
РК^ 
РК^ 
РК^ 
Р К ' 
Р К ' 
РК" 

РК" 

РК" 

Р К ' 
Р К ' 
Р К ' 
PK' 
РК^ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 
г д к 
г д к 

г д к 
гдк 

г д к 
г д к 
г д к 
г д к 
г д к 
г д к 

сари, книговесци и др.) ЛБО г д к 
954 696-03-10 Бричеви г д к ЛБ 
961 696-05-20 Машини за стрижење (неелектрични) ЛБО ЛБ 
962 696-05-30 Сатари за месари ЛБО г д к 
966 696-07-10 Држалки метални за кожарски изработки ЛБО г д к 
984 697-91-10 Челична волна за полирање ЛБО ЛБ 
997 698-30-10 Синџири бродски ЛБО г д к 

1000 698-30-90 Синџири челични, други ЛБО г д к 
1001 698-40-10 Бродски котви, ленгери, чаклиња и делови ЛБО г д к 
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1002 698-51-10 Игли за шиење, рачни Ј1БО гдк 
1003 698-51-50 Игли за плетење и везење гдк ЛБ 
1004 698-52-10 Карфици, сигурносни игли гдк ЛБ 
1005 698-52-20 Фурксти гдк ЛБ 
1006 698-53-10 Конци, шнолпчки, ушички ЛБО гдк 
1007 698-61-10 Пружини челични спирални ЛБО гдк 
1008 698-61-20 Пружини од жица (за мадраци, полстери итн.) ЛБО гдк 
1009 698-61-30 Пружини торзиони ЛБО гдк 
1010 698-61-40 Пружини лиени ЛБО гдк 
1016 698-85-10 Затки од метал ЛБО гдк 
1018 698-87-10 Електроди железни за заварување ЛБО гдк 
1019 698-87-20 Електроди од обоени метали за заварување Л ВО гдк 
1020 698-87-30 Електроди ?в заварување од тврди метали ЛБО гдк 
1021 698-87-40 Електроди за ле.мење ЛБО гдк 
1022 698-91-10 Резервоари, буриња и други садови од метал со 

зафатнина 300 литра и помалку ЛБО гдк 
1023 698-91-20 Челични ролетни, олучна граѓа, челични скали и 

ЛБО гдк лествици, столбови за огради ЛБО гдк 
1024 698-91-30 Челични кугли за мелници ЛБО ЛБ 
1025 698-91-40 Металуршки лонци и реторти од челик, без меха-

нички уреди 

Бо секторот 7 — Машини и транспортни уреди 

ЛБО гдк 

84 712-50-11 Трактори на тркала до 1.200 kg гдк д 
85 712-50-12 Трактори на тркала од 1 200 до 1 500 kg гдк д 
86 712-50-13 Трактори на тркала над 2.500 kg гдк д 
87 712-50-50 Трактори гасеничари гдк д 
88 712-50-90 Трактори парни и други, освен друмските гдк д 

165 717-13-10 Игли за машини за везење и плетење ЛБО ЛБ 
167 717-13-30 Платини за текстилни машини ЛБО ЛБ 
186 717-30-60 Игли за чевларски машини ЛБО ЛБ 
249 719-21-30 Противпожарни пумпи гдк ЛБ 
304 719-53-11 Чекани пнеуматичии ЛБО гдк 
305 719-53-12 Дупчалки пнеуматични ЛБО гдк 
306 719-53-13 Точалки пнеуметични ЛБО гдк 
307 719-53-19 Алати пнеуматични рачни, други ЛБО " гдк 
308 719-53-50 Алати рачни на моторен погон ЛБО гдк 
309 719-53-90 Делови за пнеуматски алат ЛБО гдк 
330 719-64-80 Апарати за гаснење пожар, рачни или со пена ЛБО гдк 
341 719-70-10 Топчести и валчести лагери (грка л mi лагери) гдк РК 
424 723-21-10 Изолатори керамички без метални делови ЛБО . гдк 
425 723-21-20 Изолатори керамички со метални делови Л ВО гдк 
426 723-21-90 Изолатори од други материјали Л ВО гдк 
428 723-23-10 Електрични изолациони цевки ЛБО гдк 
429 723-23-50 Прибор за инсталациони метални цевки ЛБО гдк 
495 729-12-51 Садови за акумулатори од тврда гума или пластич-

на маса ЛБО гдк 
496 729-12-52 Садови за акумулатори од стакло ЛБО гдк 
497 729-12-59 Садови за акумулатори од друг материјал ЛБО гдк 
534 729-60-10 Дупчалки и точалки рачни електрични ЛБО гдк 
535 729-60-20 Глодалки и пили рачни електрични ЛБО гдк 
536 729-60-90 Електричен рачен алат, прибор и делови, други ЛБО гдк 
549 729-94-20 Електрични ѕвончиња и уреди против провали и за 

објава на пожар гдк ЛБ 
564 731-10-10 Локомотиви парни за нормален колосек гдк д 
568 731-20-10 Локомотиви електрични за нормален колосек гдк д 
571 731-30-10 Локомотиви со длзел-мотор за нормален колосек гдк д 
572 731-30-20 Локомотиви моторни за но-рмален колосек, други гдк д 
604 731-70-60 Федери, бандажи и оски за трамвви ЛБО гдк 
638 732-50-10 Трактори влекачи друмски гдк д 
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671 733-12-90 Делови за инвалидски колички 
679 733-40-10 Инвалидски колички моторни 
680 734-10-10 Авиони за превоз на патници 
681 734-10-20 Авиони за превоз на товар и други 

ЛБО 
ЛБО 
ГДК 
г д к 

ЛБ 
г д к 

д 
д 

Во секторот 8 — Разни готови производи 

7 812-41-10 Стакла за ламби ЛБО 
8 812-41-20 Стакла за сигнални апарати ЛБО 
9 812-41-30 Стакла за фарови ЛБО 

12 812-42-30 Светилки карбидски ЛБО 
13 812-42-90 Светилки и федери други и нивни делови (освен 

стаклените цилиндри и базени) ЛБО 
15 812-43-20 Ламби акумулаторон рударски ЛБО 
45 821-09-70 Мебел метален за канцеларии, дуќани и работил-

ници ЛБО 
46 821-09-80 Мебел метален, друг ЛБО 
47 821-09-90 Полици, потпорки и други делови на мебел од метал ЛБО 

127 841-59-20 Шлемови рударски заштитни ЛБО 
142 851-01-60 Обувки од поливинил ЛБ 
172 861-11-10 Стакла за очила, оптички обработени ЛБО 
173 861-11-20 Стакла за објективи окулари, призми и леќи ЛБО 
174 861-11-30 Оптички филтри и поларизирачки елементи, неу-

пасирани ЛБО 
175 861-12-10 Објективи за фото-апарати ЛБО 
176 861-12-51 Оптички упасирани елементи за фото, кино и про-

екциоеи апарати ЛБО 
177 861-12-52 Оптички упасирани елементи за микроскопи ЛБО 
178 861-12-59 Оптички упасирани елементи за други инстру-

менти ЛБО 
179 861-21-10 Рамки за очила од благородни метали ЛБО 
180 861-21-50 Рамки за очила од други материјали ЛБО 
181 861-21-90 Делови на рамки за очила ЛБО 
182 861-22-10 Очила за корекција на видот Л ВО 
184 861-31-11 Дурбини перископски војнички Л ВО 
185 861-31-19 Дурбини други (без призма) ЛБО 
186 861-31-51 Телескоп!! рачни ЛБО 
197 861-39-20 Лупи ЛБО 
222 861-72-10 Гас-маски ГДК 
229 861-82-10 ' Бројачи на вртески, таксиметри, тахометри, бројачи на производство итн. ЛБО 
282 862-30-10 Хемикалии^! за фотографија, пригодени за ситна 

продажба ЛБО 
283 862-41-10 Фотографски плочи ЛБО 
284 862-41-20 Рендген-плочи за снимање Л ВО 
286 862-42-20 Рендген-филмови ЛБО 
287 862-42-30 Кинематографска филмска лента, неосветлена ЛБО 
288 862-43-10 Фотографска хартија ЛБО 
289 862-43-20 Рендген - хартија ЛБО 
290 862-44-10 Фотографски филмови или плочи осветлени не-

развиени ЛБО 
291 862-45-10 Фотографски филмови и плочи осветлени и раз-

виени ЛБО 
292 863-01-10 Кинематографска тонска лента снимена и раз-

виена ЛБО 
328 891-12-30 Игли за грамофони ЛБО 
360 892-11-10 Книги на домашни јазици ЛБ 
368 892-20-50 Списанија на домашни јазици ЛБ 
371 892-41-10 Пресликувачи, слики за пресликување ЛБО 
374 892-92-10 Нацрти, индустриски планови ЛБ 
386 893-00-30 Црева вештачки од пластична маса ЛБО 
387 893-00-40 Шпул ни и цевчиња за текстилната индустрија од пластична маса ЛБО 
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388 893-00-50 Амбалажа од пластична маса Л Б О РДК 
301 893-00-90 Изработки од пластична маса, други Л ВО ' ГДК 
393 894-10-20 Инвалидски колички (без мотор) Л ВО Л Б 
472 897-13-20 Платанска жица и решетки за катализи Л ВО г д к 
489 899-18-20' Изработки од восок, желатин и смоли, други Л ВО г д к 
490 899-21-10 Преплети од монофили и вештачки материи Л ВО г д к 
491 899-21-20 Преплети од растителни материи Л ВО г д к 
500 899-24-60 Четки за машини и индустрија Л ВО Л Б ^ 
518 899-52-20- Копчиња метални Л ВО ГД1С-
519 899-52-30 Копчиња други Л ВО г д к 
520 899-52-40 Колци и дрикери л в о г д к 
521 899-53-10 Ра јсфершлуеи д в о тдк 
528. 899-61-10 Апарати за наглуви ^ ГДК ЛВ 
529 899-62-10 Раце и нозе вештачки г д к Л Б 

530 899-62-20 Очи вештачки^ г д к да 
532 899-62-40 Ортопедски појаси г д к Л Б 

533 899-62-50 Чевли ортопедски г д к Л Б 

534 899-62-60 Ортопедски прибор, помагала и делови, други г д к Л Б 

537 899-91-90 Изработки од црева, други Л Б О г д к 

53ff 899-92-10 Пердув беден, бојосан, сложен за украси Л ВО г д к 

539 899-93-10 Венци и букети вештачки, вештачко цвеќе и лисје л ћ о г д к 

540 899-94-10 Косе белена и преработена ЛјБО г д к 

541 899-95-10 Перики, локни, веѓи, мустаќи и сл. изработки од 
и 

ГДК; човечка коса, длака или предлив материјал Л Б О ГДК; 

Во секторот 2 Сурови материи нејастиви освен горивото 
редниот број 19 се заменува со два нови редни броја , кои гласат' 

)19 211-60-50 

19а 211-60^-50 

Кожа јагнешка, со волна, сурова и посолена, над 
2 kg 

Кожа јагнешка со волна, сурова и посолена до 2 
k g . заклучно г база сува 

редниот број 20 се заменува со "две нови редни броја, кои гласат ' 
л20 211-60-60 К о ж а јагнешка со волна, сува, над 2 kg 
2,0а 211-60-60 К о ж а јагнешка со волна, сува до 2 kg заклучно 

Во секторот 5 - Хемиски производи 
редниот 6poi 610 се менува и гласи: 

У610 581-20-10 — Полиетилен високо-притисочен ЕО гранулат (гу-
стина до 0.932) 

по редниот број 610 се додаваат четири нови редни броја, кои гласат' 
ж610а 581-20-11 

6106 581-20-12 

610в 581-20-13 
610г 581-20-14 

— Полиетилен ниско-притисочен во гранулат (гу-
стина над 0 932) 
— Полипропилен" 
— Полистирол и кополиместирел со над 50О/о стирел 
— Други полимеризати 

Во секторот 8 — Разни готови производи 
редниот број 285 се менува и гласи: 

ж285 862-42-11 Филмови за фотографија (рол филмови ц р н о - З е ш 
и во боја) 

по редниот број 285 се додава нов реден број, ко ј гласи: 
г285а 862-42-12 Филмови за фотографија (рол филмови црно-бели 

и во боја) за графичката индустрија 

41.01/3 

41.01/3 

41.01/3 
41.61/3 

39 02/3 

39.02 3 
?9 02/4 
39 02/6 и 8 
?9 0-2/8 

37 02 

37.02 

ГДКГ 

Л ВО" 

ГДК 
Л Б " 

РК" 

РК 
РК 

РК 
ГДК' 

ГДК 

ЛБО 
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по редниот број 290 се додава нов реден број. кој гласи: 
^290а 862-44-12 Фотографски филмови или плочи^ осветлени нераз-

виени — за графичката индустрија 
по редниот број 291 се додава нов реден број, кој гласи: 

^291а 862-45-12 Фотографски филмови и плочи осветлени и раз-
4 виени — за графичката индустрија 

2. Увозот ш производите означени во Списокот 
на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз 
и увоз со една ѕвездичка се врши врз основа на 
договор помеѓу работните организации — потрошу-
вачите, увозниците и производителите на односни-
те производи постигнат во рамките на Сојузната 
стопанска комора. Со ОВОЈ договор се утврдува осо-
бено обемот на увозот согласно со склучените тр-
говски и други меѓудржавни спогодби, начинот на 
увозот и другите елементи неопходни за извршува-
ње на договор. 

Договорот помеѓу работните организации од ста-
вот 1 на оваа точка подлежи н а ' одобрение од 
сојузниот секретар за надворешна трговија доне-
сено во спогодба со сојузниот секретар за стопан-
ство. 

За производите што се увезуваат по одобрени-
ето од ставот 2 на оваа точка Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија не издава потврди 
односно решенија според Одлуката за увозот во 1968 
година на стоки чиј увоз е условно слободен 

7 2 0 , 

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), 
во врска со членот 37 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр 
14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УВОЗОТ ВО 1968 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ 

Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН 
1. Во Одлуката за увозот во 1968 година на стол 

ки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/67) по точката 6 се додава нова точка 
6а, која гласи: 

„6а За оние видови или групи стоки за кои Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, во 
спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии и 
со Народната банка на Југославија, не го утврди из-
носот и видовите на пресметковните девизи во сми-
сла на точката 2 од оваа одлука, работните органи-
зации поднесуваат барање за распределба на из-
носот на девизите непосредно до Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија, кој ќе донесе реше-
ние за распределба на износот и видовите на прес-
метковни девизи, вклучувајќи ја и количината на 
одделна стока и динамиката на користењето на де-
визите за односната стока од точката 1 на оваа од-
лука. 

При распределбата на износот на девизите од 
ставот 1 на оваа точка, покрај критериумите од точ-
ката 7 став 1 на оваа одлука, треба да се води сме-
тка и за потребата на унапредувањето на стоковна-
та размена со земјите во развој." 

2. Во точката 8 став 1 зборовите: ,,од точката 6" 
се заменуваат со зборовите: „од точ. 6 и 6а". 

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

Р. п. бр 143 
25 декември 1967 година 

^ Белград 
Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с, р, 

37.04 ЛБО"; 

37.05 ЛБО". 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/67 и 54/67) и ре-
шенија според Одлуката за постапката за утврду-
вање и распределба на стоковните контингенти од-
носно девизните контингенти за увоз на стоки во 
1968 година („Службен лист на СФРЈ'', бр. 40/67). 

3. Увозот на производите означени во Списокот 
на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз 
и увоз со две ѕвездички (лекови и некои фармаце-
утски полупроизводи) се врши со претходна соглас-
ност од Сојузниот совет за здравство и социјална 
политика. 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 Јануари 
1968 година. 

Р. п. бр. 144 
25 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

7 2 1 . 

Врз основа на членот 16 од Законот за девизно-
то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО1 

РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ГИ КО-
РИСТАТ ВО СМИСЛА НА ЧЛ. 16 И 17 ОД ЗАКО-

НОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 
1. Во Одлуката за утврдување на делот на де-

визите што работните организации можат да ги ко-
ристат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот за деви-
зното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66, 
48/66 и 33/67) точката 2 под 3 се менува и гласи: 

,,З) од девизите наплатени за вршење 
угостителски услуги од страна на стопански 
организации — —- — — — — — — 20%.". 

2. Точката 8 став 1 под k се менува и гласи: 
„3) од -девизите наплатени за услуги на 

туристички претпријатија и туристички би-
ра, од услуги на лов и риболов и од извоз 
на производи од гранката 312-00 (лов^ - 60%;". 

3. Во точката 10 се додаваат пет нови ставови, 
кои гласат: 

,,Работните орга-низации се должни девизите што 
им припаѓаат според одредбата на ста.вот 1 на оваа 
точка да ги пресметаат со банката во рок од 60 де-
на од денот на остварената на,плата.^ 

Работните организации се должни девизите чи-
ја наплата е остварена до крајот на 1967 година, а 
кои им припаѓаат според одредбата на ставот 1 од 
оваа точка, да ги пресметаат со банката до 31 март 
1968 година. 

Се овластува Народната банка на Југославија 
да може во исклучителни случаи да ги продолжи 
роковите од ст. 2 и 3 на оваа точка. 

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 
за девизен прекршок работната организација што со 
банката не ќе изврши пресметка во рокот од ст. 2 
до 4 на оваа точка. 

За девизниот прекршок од ставот 5 на оваа то-
чка ќе се казни и одговорното лице во работната ор-
ганизација со парична казна до 1.000 динари." 
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4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1968 
година. 

Р. П. бр. 
16 декември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

7 2 2 . 

Врз основа на членот 37 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТОКОВНАТА РАЗМЕ-
НА СО ЗЕМЈИТЕ СО КОИ СЕ СКЛУЧЕНИ СПО-

ГОДБИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПО ПАТ НА КЛИРИНГ 

1. Во Одлуката за усогласување на стоковната 
размена со земјите со кои се склучени спогодби за 
плаќање по пат на клиринг („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/66) во точката 6 по ставот 1 се додава 
нов став 2, кој гласи: 

„Давањето согласност за извоз на стоки во сми-
сла на ставот 1 на оваа точка, Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија може да го обуслови со 
обврска на односните работни организации да уве-
зат од клириншките земји определена количина 
друга стока односно определена количина на иста 
или друга стока да извезат во други земји. Заеднич-
киот предлог за преземените обврски работните ор-
ганизации го доставуваат заедно со предлогот за да-
вање согласност за извоз на стоките во смисла на 
ставот 1 на оваа точка." 

Досегашниот став 2, кој станува став 3, се ме-
нува и гласи: 

„Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја ќе даде согласност за извоз ако заедничкиот пре-
длог за давање согласност за извоз на стоки е во 
согласност со условите од точката 2 на оваа одлу-
ка и ако е преземената обврска за увоз на стоки 
обусловена во смисла на ставот 2 од оваа точка." 

2. По точката 7 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

„7а. Ако во смисла на точката 3 став 1 и точка-
та 6 став 2 на оваа одлука на работната организаци-
ја и се дава согласност за извоз на стоки под услов 
да увезе определена количина друга стока од кли-
риншките земји, односно определена количина на 
иста или друга стока да извезе во други земји, Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија молев 
давањето согласност за извоз на стоки во клирин-
шките земји да го обуслови со обврска на работна-
та организација да поднесе потврда од банката де-
ка откупиле девизи за увоз на определени количи-
ни други стоки од клирнишките земји или дека дру-
га работна организација откупил а за нејзина смет-
ка дев,изи за увоз на тие стоки, односно да поднесе 
писмена гаранција од деловната банка дека таа, ако 
работната организација не изврши извоз на опреде-
лени количини исти или други стоки во други зем-
ји, ќе ги надомести девизите за неостварениот из-
воз од оние свои девизи што се од значење за одр-
жувањето на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања. 

76. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може да и даде согласност на Народната бан-
ка на Југославија дека ги прифаќа пријавите за 
склучената работа на увозот на одделни стоки од 
определени клириншки земји само ако е веќе дого-
ворен извоз на определени домашни стоки во оди 
носните к л притоки земји/4 

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

Р. п. бр. 129 
16 декември 1967 година 

Белград 

^ Сојузен извршен совет 
л Претседател, 

Мика Шпиљак, с. р, 

7 2 3 . 

Врз основа на чл. 19, 20 и 35 став 2 од Законот 
за девизното работење („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊАТА 
ВО 1968 ГОДИНА ОД РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОД НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

1. На работните организации од нестопански деј-
ности на кои за плаќањата во 1967 година им се 
обезбедени девизи врз основа на Одлуката за пла-
ќањата во странство од страна на работните органи-
зации од нестопански дејности („Службен лист на 
СФРЈ'% бр. 52/66), им се обезбедуваат во 1968 година 
за увоз на опрема и материјали и за плаќање на 
трошоците во врска со нивната дејност девизи во 
износ од 74,218.640 динари. 

2. Износот од точката 1 од оваа одлука се рас-
поредува, и тоа: 

1) за работните организации од нестопански деј-
ности на кои девизите во 1967 година им ги утврди 
органот надлежен за сојузниот буџет — 54,422.540 
динари; 

2) за работните организации од нестопански дејно-
сти на кои девизите во 1967 година им ги утврди 
надлежниот републички орган — 19,796.100 динари, 
од што на работните организации од нестопански 
дејности: 

Динари 
во Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина - - - - - - - - - 2,319.200 
во Социјалистичка Република Црна Гора — 315.000 
во Социјалистичка Република Хрватска — 4,445.000 
во Социјалистичка Република Македонија 1,575.000 
во Социјалистичка Република Словенија — 3,213.000 
во Социјалистичка Република Србија — 7,928.900 

Во границите на износите од ставот 1 на оваа 
точка органот надлежен за сојузниот буџет односно 
надлежниот републички орган ги утврдува со по-
себен распоред највисоките износи на девизите за 
одделни корисници. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за плаќањата во 
странство од страна на работните организации од не-
стопански деј.ности. 

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1968 
година. 

Р. п. бр. 119 
30 декември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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7 2 4 . 

Врз основа на членот 10 од Законот за сајузнп^т 
буџет за 1968 го,',ина (,,Службен лист на СФРЈ ' , бр. 
54/67), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 
ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ВО 1988 
ГОДИНА 

1. На стопанските организации што произведу-
ваат вештачки ѓубриња ним се одобрува регрес за 
вештачкото ѓубре што им е продадено и испорачано 
од 1 Јануари! до 31 декември 1968 година на следните 
купувачи: 

1) на земјоделски организации и установи, хако 
и на погони на други стопански организации и ус-
танови што се занимаваат со земјоделско произ-
водство — за количините потребни за сопственото 
производство и за производството во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители; 

2) на шумски стопанства, шумскостопански 
претпријатија за одгледување и експлоатација на 
шуми, установи за стопанисување со шумите, лов-
ностопански и ловно-шумски стопанства, самостојни 
погони за стопанисување со шуми на други стопан-
ски организации и на шумски институти и заводи 
— за количините што ги набавуваат заради план-
тажно производство на брзорастечки дрвја, комби-
нирано земјоделско и шумско производство, обнова 
на шуми, земјоделско производство во сопствена ре-
жија и заради мелиорација на шумски и планински 
пасишта; 

3) на установи и организации што вршат зашти-
та на земјиштето од буици и ерозии — за количи-
ните потребни за спроведување на таа заштита; 

4) на работни организации што се занимаваат со 
производство или одгледување на риби во слатко-
водни рибници — за количините потребни за ѓу-
брење на рибниците; 

5) на земј одел ски и шумарски факултети и на-
учно-истражувачки и други установи што вршат 
огледи со ѓубриња, на центри за курсеви и на школи 
за оспособување на кадри во земјоделството и шу-
марството — за количините потребни за земјодел-
ското и шумското производство во врска со изве-
дувањето на наставата; 

6) на земјоделски организации и нивни погони, 
како и на земјоделски аптеки — за количините на-
бавени за понатамошната продажба па купувачи од 
одредбите под 1 до 5 од оваа точка и на индивиду-
ални земјоделски производители; 

7) на стопански организации што се занимаваат 
со прометот на вештачки ѓубриња — за количините 
набавени за понатамошната продажба на купувачи 
од одредбите под 1 до 6 од оваа точка и на инди-
видуални земјоделски производители. 

2. Регресот се одобрува по еден kg активна 
хранлива материја во следните износи, и тоа: 

а) кај азотните ѓубриња од домашно производ-
ство, за 1 kg активна материја N во: 

Динари 
1) калциумамониумнитрат („KAN") — 

NH4NO-, CaCOi - - - - - - - - о,75 
2) калциумцијчнамиди — СаСЊ — — 0,75 
3) амониумсулфати — (Ш1Л;Ѕ04 — — 0,75 
4) амониумнптр?ти — NH4NO1 — — — 0,75 
б) кај фосфоргште ѓубриња од домашно произ-

водство, за 1 kg активна хранлива материја PiO.i во: 
и Динари 
1) суперфосфат - Са (ЊРОф - - - 0,67 
2) хиперфосфат — мелен суров фосфат — 

Саз(Р04) CaF - - - - - - - - - 0,75 
3) пелофос - - - - - - - — — - 0,67 
в) ка ј мешаните ѓубриња од домашно производ-

ство, за 1 kg активна хранлива материја: 
Динари 

N — — — — — — —" — — — — 0,75 
р,Оз - - - - - - - - - - 0,67 

Количината на активната хранлива материја за 
која се дава регрес се утврдува врз основа на ва-
жечките прописи за квалитетот и контролата на 
квалитетот на вештачките ѓубриња. 

Регресот за 1 kg активна хранлива материја во 
одделните видови ѓубриња од ставот 1 на оваа точк-а 
се одобрува под усл 'т продавната цена на произво-
дителот на ѓубрињата на купувачите од точката 1 
на оваа одлука да им се намали за износот на регре-
сот по 1 kg активна хранлива материја за одделни 
ѓубриња и да се пресмета франко натоварено во 
вагон на железничката станица од производителот 
на вештачките ѓубриња, или франко натоварено во 
камион кај производителот на вештачките ѓубриња, 
или франко натоварено во брод односно шлеп во 
пристаништето од производителот на вештачките 
ѓубриња. 

3. За вештачко ѓубре од увозот, регрес се дава 
за ѓубрињата наведени во точката 2 од оваа одлука, 
односно за нив слични ѓубриња, според содржината 
на активната хранлива материја во вештачкото 
ѓубре, и тоа за количини на азотии ѓубриња најмно-
гу до 200.000 тони врз база на 25% N, а за фосфор^ 
ките ѓубриња — за количини најмногу до 40.000 
тони врз база на 17% Р2О5, без оглед дали овие ѓу-
бриња се увезени како чисти — единечни или ком-
плексни односно мешани. 

Регресот за вештачките ѓубриња од ставот 1 на 
оваа точка се одобрува во височина на разликата 
помеѓу набавната цена на вештачкото ѓубре франко 
југословенска граница или CIF југословенска лука, 
зголемена за трошоците од границата односно лу-
ката до истоварната станица на купувачот, освен 
трошоците на возарината, и на продавната цена за 
исто или слично вештачко ѓубре од домашно про-
изводство намалена за износот на регресот во сми-
сла на точката 2 од оваа одлука. 

Регресот од ставот 2 на оваа точка не може да 
биде поголем од регресот што се дава за единица 
активна хранлива материја за соодветни ѓубриња 
од домашно производство. 

Увозниците во Сојузната стопанска комора спо-
годбено ќе извршат распределба на количините на 
вештачки ѓубриња предвидени за увоз (став 1 од 
оваа точка) по земји, видови, квалитет, динамика, 
количини и други услови суштествени за извршу-
вањето на увозот. 

Заради одобрување регрес на увозниците пре-
сметувањето на разликата ја врши Југословенската 
земјоделска банка преку посебна сметка. 

4. Регресот за вештачките ѓубриња од увоз им 
се исплатува на увозниците за количините на веш-
тачки ѓубриња од точката 3 став 1 од оваа одлука, 
продаден.и и испорачани на купувачи од точката 1 
на оваа одлука од 1 јануари до 31 декември 1968 
година. 

5. Регресот од точ. 2 и 3 на оваа одлука се ис-
платува од средствата што му се распоредени на 
Сојузниот секретаријат за стопанство во сојузниот 
буџет за 1968 година за интервенции во стопан-
ството. 

6 Стопанските организации што се занимаваат 
со прометот на вештачки ѓубриња должни се на 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука да 
извршат попис на вештачките ѓубриња по видови. 
Овие стопански орган-изации должни се да ги по-
пишат и количините на вештачките ѓубриња што 
им се испратени од страна на производителот од-
носно увозникот до денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука, а кои ги примиле после тој ден. 

Записникот за пописот на залихите и количини-
те на вештачки ѓубриња од ставот 1 на озза точка 
стопанските организации и го доставуваат на Служ-
бата на општественото книговодство кај која имаат 
жиро-сметка и на органот на управата надлежен за 
работи на пазарната инспекција на општината на 
чија територија е седиштето на стопанската органи-
зација — во рок од 15 дена од денот на извршениот 
попис. 
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Залихите и количините на вештачки ѓубриња 
од ставот 1 на оваа точка ќе се продаваат по цените 
определени со прописите за давање регрес при про-
дажбата на вештачки ѓубриња за потребите на зем-
јоделството и шумарството и со други сојузни про-
писи, кои важеа во 1967 година. 

7. Со парична казна до 10.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок работна организација или друго 
правно лице кое вештачкото ѓубре, купено според 
цената намалена за износот на регресот според оваа 
одлука, го продава за цели спротивни на одредбите 
од точката 1 на оваа одлука. 

За прекршокот од ставот 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорното лице во работната организација 
или во друго правно лице со парична казна до 1.000 
динари, 

8. Се овластува сојузниот секретар за стопан-
ство, во спогодба со сојузниот секретар за финан-
сии, да донесе поблиски прописи за начинот и по-
стапката за остварување на регресот од оваа одлу-
ка, за документацијата што треба да се поднесе со 
барањето за остварување регрес, за начинот на оп-
ределувањето на активната хранлива материја во 
вештачките ѓубриња и за трошоците што се приз-
наваат при формирањето на набавната цена за ве-
штачките ѓубриња од увоз. 

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1968 година 

Р. п. бр. 143 
30 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

7 2 5 . 

Врз основа на членот 20 став 1 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАВНИТЕ ДЕНИ НА ВЕШТАЧКИТЕ ЃУ-

БРИЊА ЗА КОИ СЕ ОСТВАРУВА РЕГРЕС 

1. Стопанските организации што произведуваат 
вештачки ѓубриња и остваруваат регрес за продаде-
ните и испорачани количини на вештачки ѓубриња 
на купувачите од точката 1 на Одлуката за давање 
регрес при продажбата на вештачки ѓубриња за по-
требите на земјоделството и шумарството во 1968 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67), не мо-
жат да ги продаваат тие производи по цени пови-
соки од продажните цени што постоеле на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, намалени за 
износот на намалениот регрес по единица на актив-
ната материја N (азот) за 0,15 динари во сите видо-
ви азотни вештачки ѓубриња. 

Одредбата од ставот 1 на оваа точка се однесу-
ва и на мешаните ѓубриња во кои има азот — сра-
змерно со учеството на азотот во тие ѓубриња. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1908 година. 

Р. п. бр. 127 
20 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

7 2 6 . 

Врз основа на членот 10 од Законот за сојуз-
ниот буџет за 19-68 година („Службен лист на 
СФРЈ". бр. 54/67), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КРАВЈО И 

ОВЧО МЛЕКО ВО 1968 ГОДИНА 

1. На работните организации што произведуваат 
кравјо и овчо млеко сами или во кооперација со 
индивидуални производители (во натамошниот 
текст: корисници на премија) им се исплатува пре-
мија: 

1) во износ од 0,30 динари за 1 литар кравјо 
или овчо млеко од сопствено производство; 

2) во износ од 0,10 динари за 1 литар кравјо 
или овчо млеко произведено во кооперација со ин-
дивидуални производители. 

Премиите од ставот 1 на оваа точка се испла-
туваат за кравјо или овчо млеко кое содржи нај -
малку 3,2% млечни маснотии и кое корисниците на 
премијата од 1 јажуари до 31 декември 1968 година 
им го продаваат и испорачуваат на работните и 
други организации, што се . занимаваат со" промет 
или преработка на млеко или на други организации 
и установи, како и за кравјо или овчо млеко што 
корисниците на премијата во тој рок ќе го прера-
ботат во свои погони односно ќе им го продадат 
преку свои погони или продавници на непосред-
ните потрошувачи. 

Премијата од ставот 1 на оваа точка се испла-
тува по поднесувањето на барањето за исплата на 
премијата, со тоа што корисникот на премијата е 
должен во рок од три месеци од денот на испла-
тата на премијата да поднесе доказ дека тој или 
купувачот, односно нивните погони или продавни-
ци во тој рок оствариле премија од ОДО динари за 
1 литар кравјо или овчо млеко која се обезбедува 
согласно со републички пропис. Ако корисникот на 
премијата до истекот на рокот од три месеци не го 
поднесе споменатиот доказ, должен е наплатената 
премија да ја врати во рок од натамошни осум 
дена. 

2. Премијата за кравјо млеко од точката 1 став 
1 под 1 на оваа одлука им се исплатува само на 
оние корисници на премија што за сопственото 
производство на тоа млеко вовеле матично книго-
водство и селекција и контрола на продуктивноста 
на кравите молзници. 

Премијата за кравјо млеко од точката 1 став 
1 под 2 на оваа одлука им се исплатува само на 
оние корисници на премијата што со индивидуални 
производители склучиле договор за производство 
и испорака (кооперација) на тоа млеко и кои за 
производството на млеко во кооперација вовеле ма-
тично книговодство, селекција и контрола на про-
дуктивноста на кравите молзници на кооперантите. 

Премијата за овчо млеко од точката 1 став 1 
под 2 на оваа одлука РЈМ се исплатува само на оние 
корисници на премија што со индивидуални произ-
водители склучиле договор за производство и испо-
рака (кооперација) на тоа млеко. 

3. Премиите од точката 1 став 1 на оваа одлука 
се исплатуваат од средствата распоредени на Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство во сојузниот буџет 
за 1968 година за интервенции во стопанството. 

4. Се овластува сојузниот секретар за стопан-
ство во спогодба со сојузниот секретар за финан-
сии, да донесе поблиски прописи за начинот и 
постапката за остварување на премијата од оваа од-
лука, како и да ја утврди документацијата што ко-
рисниците на премијата треба да ја поднесат кон 
барањето, за премија'. 
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5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1968 година. 

Р. и. бр. 141 
30 декември 1907 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р, 

7 2 7 

Врз основа на членот 10 од Законот за сојуз-
ниот буџет за 1968 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/67), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПА-

МУК ВО 1968 ГОДИНА 
1. На работните организации што се занима-

ваат со производство на суров памук или вршат от-
куп на суров памук од индивидуални производите-
ли, им се исплатува премија за количините на су-
ров памук продадени и испорачани од 1 јануари 
до 31 декември 1968 година на работните органи-
зации што се занимаваат со преработка на памук, 
како и за количините суров памук што ги прера-
ботиле во своите погони. 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 
1 kg суров памук изнесува: 

Динари 
1) за I класа — — — — — — — 0,60 
2) за II класа — — — — — — — 0,55 
3) за III класа - - - - - - 0,50 
3. Премијата од точката 2 на оваа одлука ќе 

се исплатува од средствата распоредени на Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство во сојузниот бу-
џет за 1968 година за интервенции во стопанството. 

4. Се овластува сојузниот секретар за стопан-
ство, во спогодба со сојузниот секретар за фи-
нансии. да донесе поблиски прописи за начинот и 
постапката за остварување премијата од оваа одлука 
и да ја утврди документацијата што корисниците 
на премијата треба да ја поднесат кон барањето за 
премија. 

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1968 година. 

Р. п. бр. 142 
30 декември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

7 2 8 . 

Врз основа на членот 106 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и со-
јузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2 1 / 6 7 ) , СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А П Р Е Н О С Н А С Р Е Д С Т В А Т А О Д У К И Н А Т И Т Е 
С О Ј У З Н И О Р Г А Н И Н А У П Р А В А Т А И С О Ј У З Н И -
Т Е О Р Г А Н И Ш Т О В Р Ш А Т Р А Б О Т И О Д И Н Т Е Р Е С 
З А Ф Е Д Е Р А Ц И Ј А Т А В Р З Н О В О О С Н О В А Н И Т Е 
С О Ј У З Н И О Р Г А Н И Н А У П Р А В А Т А , С О Ј У З Н И 

С О В Е Т И И С О Ј У З Н И О Р Г А Н И З А Ц И И 

I. Заради спроведување на одредбата на чле-
нот 106 од Законот за сојузните органи на упра-
вата, сојузните совети и сојузните организации, во 
посебниот дел на сојузниот буџет за 1967 година 
се вршат следните измени: 

1. Средствата распоредени во разделот 8 — Со-
јузен секретаријат за правосудство, се намалуваат 
и се распоредуваат на нов раздел 47 — Сојузен 
совет за правосудство, и тоа: 

1) средствата за основната намена 06, позиција 
33 — За редовна дејност, се намалуваат за 219.100 
динари и се распоредуваат на нова позиција 256 
(06-2-1) за истата намена; 

2) средствата за основната намена 06, позиција 
34 — За посебни намени, се намалуваат за 15.650 
динари и се распоредуваат на нова позиција 257 
(06-2-2) за истата намена. 

2. Средствата распоредени во разделот 9 — Со-
јузен секретаријат за образование и култура, се 
намалуваат и се распоредуваат, и тоа; 

1) на нов раздел 44 — Сојузен совет за обра-
зование и култура: 

а) средствата за основната намена 02, позици-
ја 35 — За определени дејности, се намалуваат за 
4,563.000 динари и се распоредуваат на нова пози-
ција 234 (02-2-2) за истата намена; 

б) средствата за основната намена 06, позиција 
36 — За редовна дејност, се намалуваат за 627.790 
динари и се распоредуваат на нова позиција 235 
(06-2-1) за истата намена; 

в) средствата за основната намена 06, позиција 
37 — За посебни намени, се намалуваат за 584.040 
динари и се распоредуваат на нова позиција 236 
(06-2-2) за истата намена; 

г) средствата за основната намена 06, позиција 
38 — Дотација на Фондот за унапредување на ли-
ковните уметности „Моша Пијаде", се намалуваат 
за 142.080 динари и се распоредуваат на нова пози-
ција 237 (06-2-2) за истата намена; 

д) средствата за основната намена 06, позиција 
39 — Награда на Антифашистичкото веќе на на-
родното ослободување на Југославија, се намалу-
ваат за 556.910 динари и се распоредуваат на нова 
позиција 238 (06-2-2) за истата намена; 

ѓ) средствата за основната намена 19, позиција 
44 — Придонес за меѓународната акција за запа-
зување на спомениците на Стара Нубија, се нама-
луваат за 404.000 динари и се распоредуваат на но-
ва позиција 240 (19-2) за истата намена; 

е) средствата за основната намена 19, позиција 
45 — Заштита на спомениците во странство, се 
намалуваат за 29.400 динари и се распоредуваат на 
нова позиција 241 (19-2) за истата намена; 

2) на нов раздел 49 - Сојузна комисија за кул-
турни врски со странство: 

а) средствата за основната намена 06, позиција 
36 — За редовна дејност, се намалуваат за 316.000 
динари и се распоредуваат на нова позиција 259 
(06-2-1) за истата намена; 

б) средствата за основната намена 13, позиција 
41 — За инвестиции, се намалуваат за 980.000 ди-
нари и се распоредуваат на нова позиција 261 (13-2) 
за истата намена; 

в) средствата за основната намена 19, позиција 
42 — За културни врски со странство, се намалу-
ваат за 5,475.000 динари и се распоредуваат на нова 
позиција 262 (19-2) за истата намена; 

г) средствата за основната намена 19, позиција 
43 — За стипендии и специјализации на странски 
државјани на наши универзитети и високи школи 
и на наши државјани во странство, се намалуваат 
за 7,570 710 динари и се распоредуваат на нова по-
зиција 263 (19-2) за истата намена; 

3) средствата распоредени во разделот 10 — Со-
јузен секретаријат за здравство и социјална поли-
тика, се намалуваат и се распоредуваат, и тоа: 

1) на нов раздел 43 — Сојузен секретаријат за 
стопанство: 

а) средствата за основната намена 02', позиција 
52 — За определени дејности, се намалуваат за 
106 900 динари и се ра-споредуваат на нова позици-
ја 213 (02-2-2) за истата намена; 
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б) средствата за основната намена 06, позиција 
66 — За редовна дејност, се намалуваат за 86.189 
динари и се распоредуваат на нова позиција 214 
(06-2-1) за истата намена; 

2) на нов раздел 45 — Сојузен совет за здрав-
ство и социјална политика: 

а) средствата за основната намена 02, позиција 
52 — За определени дејности, се намалуваат за 
2,090.100 динари и се распоредуваат на нова пози-
ција 242 (02-2-2) за истата намена; 

б) средствата за основната намена 03, позиција 
53 — Инвалидски примања на воени инвалиди од 
војните, се намалуваат за 272,280.000 динари и се 
распоредуваат на нова позиција 243 (03-2-2) за ис-
тата намена; 

в) средствата за основната намена 03. позиција 
54 — За исплата ^ боречкиот додаток, се намалу-
ваат за 18,300.000 динари и се распоредуваат на но-
ва позиција 244 (03-2-2) за истата намена; 

г) средствата за основната намена 04, позиција 
55 — За здравствена заштита на воените инвалиди 
од војните, се намалуваат за 45,730.000 динари и се 
распоредуваат на нова позиција 245 (04-2-2) за ис-
тата намена; 

д) средствата зд основната намена 06, позиција 
56 — За редовна дејност, се намалуваат за 1,014.631 
динар и се распоредуваат на нова позиција 2)46 
(06-2-1) за истата намена; 

ѓ) средствата за основната намена 06, позиција 
57 — За посебни намени, се намалуваат за 197.740 
динари и се распоредуваат на нова позиција 247 
(06-2-2) за истата рамена; 

е) средствата за основната намена 19, позиција 
60 — За заштита од јонизирачки зрачења и за на-
учноистражувачка работа во оваа област, се нама-
луваат за 1,160.400 динари и се распоредуваат на 
нова позиција 249 (19-2) за истата намена; 

3) на нов раздел 50 — Национална комисија за 
УНИЦЕФ: 

средства за основната намена 06 — позиција 58 
- Придонес за УНИЦЕФ, се намалуваат за 2,504.250 
динари и се распоредуваат на нова позиција 266 
(06-2-2) за истата намена. 

4. Средствата распоредени во разделот 12 — 
Сојузен секретаријат за труд, се намалуваат и се 
распоредуваат на нов раздел '46 — Сојузен совет 
за труд, и тоа: 

IX средствата за основната намена 02, позиција 
65 — За определени дејности, се намалуваат за 
1,162.000 динари и се распоредуваат на нова пози- , 
ција 250 (02-2-2) за истата намена; 

2) средствата за основната намена 06. позиција 
66 — За редовна дејност, се намалуваат за 954.420 
динари и се распоредуваат на нова позиција 251 
(06-2-1) за истата намена; 

3) средствата за основната намена 06, позиција 
67 — За посебни намени, се намалуваат за 67.970 
динари и се распоредуваат на нова позиција 252 
(06-2-2) за истата намена; 

4) средствата за основната намена 19, позиција 
69 — За изработка на прописи и елаборати во об-
ласта на трудот, се намалува за 215.100 динари и 
се распоредуваат на нова позиција 254 (19-2) за ис-
тата намена; 

5) средствата за основната намена 19, позиција 
70 — За извршување на задачите на Сојузната ко-
мисија за работно време, се намалуваат за 284.000 
динари и се распоредуваат на нова позиција 255 
(19-2) за истата намена. 

5. Средствата распоредени во разделот 13 — Со-
јузен секретаријат за финансии, во главата 3 — 
Уреди за заштита на југословенскиот имот во 
странство, се намалуваат и се распоредуваат, и тоа: 

1) средствата за основната намена 06, позиција 
75 — За редовна дејност, се намалуваат за 221.540 
динари и се распоредуваат на позицијата 71 (06-2-1) 
за истата намена; 

2) средствата за основна намена 06, позиција 
76 - За посебни намени, се намалуваат за 84.970 
динари и се распоредуваат на позицијата 72 (06-2-2) 
за истата намена; 

6. Средствата распоредени во разделот 15 — 
Сојузен секретариј-ат за индустрија и трговија, во 
разделот 16 - Сојузен секретаријат за земјоделство 
и шумарство, во разделот 17 - Сојузен секретари-
јат за сообраќај и врски и во разделот 20 — Со-
јузен комитет за туризам, се намалуваат и се рас-
поредуваат на нов раздел 43 - Сојузен секрета-
ријат за стопанство, и тоа: 

1) средствата за основната намена 02, позиција 
80 — За определени дејности, се намалуваат за 
196.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 
213 (02-2-2) за истата намена; 

2) средствата за основната намена 06, позиција 
81 - За редовна дејност, се намалуваат за 1,796.513 
динари и се распоредуваат на нова позиција 214 
(06-2-1) за истата намена; 

3) средствата за основната намена 06, позиција 
90 — За редовна дејност, се намалуваат за 1,283 840 
динари и се распоредуваат на нова позиција 214 
(06-2-1) за истата намена; 

4) средствата за основната намена 06, позиција 
99 — За редовна дејност, се намалуваат за 741.220 
динари и се распоредуваат на нова позиција 214 
(06-2-1) за истата рамена; 

5) средствата за основната намена 06, позиција 
118 — За редовна дејност, се намалуваат за 432.270 
динари и се распоредуваат на нова позиција 214 
(06-2-1) за истата намена; 

6) средствата за основната намена 06, позиција 
141 — За редовна дејност, се намалуваат за 247.780 
динари и се распоредуваат на нова позиција 214 
(06-2-1) за истата намена; 

7) средствата за основната намена 06, позиција 
82 — За посебни намени, се намалуваат за 790.270 
динари и се распоредуваат на нова позиција 215 
(06-2-2) за истата намена; 

8) средствата за основната намена 06, позиција 
91 - За посебни намени, се намалуваат за 99.940 
дина-ри и се распоредуваат на нова позиција 215 
(06-2-2) за истата намена; 

9) средствата за Основната намена 06, позиција 
100 - За посебни намени, се намалуваат за 68.920 
динари ц се распоредуваат на нова позиција 215 
(06-2-2) за истата намена; 

10) средствата за основната намена 06, позиција 
109 — За посебни намени, се намалуваат за 4.040 
динари и се распоредуваат на нова позиција 215 
(06-2-2) за истата намена; 

11) средствата за основната намена 06, позиција 
142 - За посебни намени, се намалуваат за 46.370 
динари и се распоредуваат на нова позиција 215 
(06-2-2) за истата намена; 

12) средствата за основната намена 06, позиција 
83 - Членарини за меѓународните организации, се 
намалуваат за 57 500 динари и се распоредуваат на 
нова позиција 216 (06-2-2) за истата намена; 

13) средствата за основната намена 06. позиција 
92 — Членарини за меѓународните организации, 
се намалуваат за 1,539.930 динари и се распореду-
ваат на нова позиција 216 (06-2-2) за истата намена; 

14) средствата за основната намена 06, позиција 
101 — Членарин,и за меѓународните организации, се 
намалуваат за 757.470 динари и се распоредуваат на 
нова позиција 216 (06-2-2) за истата намена; 

15) средствата за основната" намена 13, позиција 
102 — За инвестиции, се намалуваат за 5,268.870 ди-
нари и се распоредуваат на нова позиција 217 (13-2) 
за истата намена; 

16) средствата за основната намена 14, позиција 
84 — Регреси за претпријатијата за пренос на елек-
трична енергија, се намалуваат за 112,300.000 динари 
и се распоредуваат на нова позиција 218 (14-2) за 
истата намена; 
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17) средствата за основната намена 14. позиција 
93 — Регреси и вештачки ѓубриња, се намалуваат 
за 205,442.000 динари и се распоредуваат на нова 
позиција 219 (14-2) за истата намена; 

18) средствата за основната намена 14, позиција 
94 — Премии за суров памук, се намалуваат за 
3,747.000 динари и се распоредуваат на нова пози-
ција 220 (14-2) за истата намена; 

19̂  средствата за основната намена 14, позиција 
93 — Премии за кравјо млеко, се намалуваат за 
102,851.000 динари и се распоредуваат на нова по-
зиција 221 (14-2) за истата намена; 

20̂  средствата за основната намена 14, позиција 
96 — За унапредување на водостопанството, се на-
малуваат за 2,960.000 динари и се распоредуваат на 
нова позиција 222 (14-2) за истата намена; 

21) средствата за основната намена 14, позиција 
91 — За унапредување на земјоделството и шумар-
ството, се намалуваат за 4,080.000 динари и се рас-
поредуваат на нова позиција 223 (14-2) за истата 
намена; 

22) средствата за основната намена 14, позиција 
103 — Надоместок на Железничкото транспортно 
претпријатие Скопје, се намалуваат за 37.608.000 
динари и се распоредуваат на нова позиција 224 
(14-2) за истата намена; 

23) средствата за основната намена позиција 
104 — Надоместок на Железничкото транспортно 
препфијатие Титоград, се намалуваат за 10,172.000 
динари и се распоредуваат на нова позиција 225 
(14-2) за истата намена; 

средствата за основната намена 14, позиција 
106 — За покритие за обврските за повластено во-
зење, се намалуваат за 13,560.000 динари и се рас-
поредуваат на нова позиција 226 (14-2) за истата 
намена; 

251 средствата за основната намена 19, позиција 
85 — За изработка на технички прописи во инду-
стријата и градежништвото, се намалуваат за 
699.220 динари и се распоредуваат на нова пози-
ција 227 (19-2) за истата намена; 

26) средствата за основната намена 19, позиција 
106 — За безбедност на пловидбата во поморскиот 
и речниот сообраќај се намалуваат за 4,772.000 ди-
нари и се распоредуваат на нова позиција 228 (19-2) 
за истата намена; 

27) средствата за основната намена 19, позиција 
107 — За изработка на прописи и елаборати во об-
ласта на сообраќајот, се намалуваат за 76.400 дина-
ри и се распоредуваат на нова позиција 229 (19-2) 
за истата намена; 

28) средствата за основната намена 19, позиција 
144 — За туристичка пропаганда во земјата и во 
странство, се намалуваат за 1,320.000 динари и се 
распоредуваат на нова позиција 230 (19-2) за истата 
намена; 

29) средствата за основната намена 19, позиција 
145 — За трошоците на истражување во областа на 
туризмот, се намалуваат за 147.000 динари и се рас-
поредуваат на нова позиција 231 (19-2) за истата 
намена. 

7. Средствата распоредени so разделот 15 — 
Сојузен секретаријат за индустрија и трговија, с? 
намалуваат и се распоредуваат, и тоа: 

1) на нов раздел 43 - Сојузен секретаријат за 
стопанство, глава 2 — Сојузен пазарен инспекто-
рат: 

а) средствата за основната намена 06, позиција 
В1 - За редовна дејност, се намалуваат за 852.077 
динари и се распоредуваат на нова позиција 232 
(06-2-1) за истата намена; 

б) средствата за основната намена 06, позиција 
82 — За посебни намени, се намалуваат за 20.000 
динари и се распоредуваат на нова позиција 233 
(06-2-2) за истата намена; 

2) на нов раздел 48 — Југословенскиот завод 
за стандардизација: 

средствата за основната намена 02, позиција 80 
— За определени дејности, се намалуваат за'580.000 
динари и се распоредуваат на нова позиција 258 
(02-2-2) за истата намена. 

8) Средствата распоредени во разделот 16 — 
Сојузен^ секретаријат за земјоделство и шумарство, 
се намалуваат и се распоредуваат на нов раздел 
50 — Национална комисија за УНИЦЕФ, и тоа: 

средствата за основната намена 19 — позиција 
98 — За обврските според Програмата за УНИЦЕФ 
се намалуваат за 107.000 динари и се распореду-
ваат на нова позиција 267 (19-2) за истата намена; 

П. За износите со кои во смисла на точката 1 до 
8 на ова решение се намалуваат односно се 
зголемуваат средствата на позициите наведени во 
тие точки, се намалуваат односно се зголемуваат 
вкупните износи на соодветните раздели. 

III. Новоотворените раздели од бројот 43 до 
бројот 50 и позициите од бројот 213 до бројот 276 на 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации се составен дел на посебниот 
дел на сојузниот буџет за 1967 година, кој е отпе-
чатен во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/66. 

IV. Расположивите а непотрошените средства 
на жиро-сметките за редовна дејност и на жиро-
-сметките за посебни намени, на акредитиви, сред-
ствата на фондовите, сите обврски и побарувања, 
како и предметите на опреми и материјали и друго, 
според пописот и пописните листи на укинатите 
сојузни органи на управата, а кои се утврдени и 
искажани со завршните сметки со состојбата на 18 
мај 1967 година, се пренесуваат на новооснованите 
сојузни органи на управата, сојузни совети и со-
јузни организации што ги преземаат нивните ра-
боти. Вака пренесените средства се составен дел на 
завршната сметка на сојузниот буџет за 1967 го-
д,ина. 

V. Посебните сметки преку кои се финансираат 
определени дејности односно служби според посеб-
ни прописи, а чии носители беа укинатите сојузни 
органи на управата, се пренесуваат врз сојузните 
органи на управата и сојузните совети, и тоа; 

1) посебната с м е т а за работите на ветеринар-
ството и посебната сметка за работите на заштита 
на растенија од укинатиот Сојузен секретаријат за 
земјоделство и шумарство — врз Сојузниот се-
кретаријат за стопанство; 

2) посебната сметка за работите на санитарната 
инспекција од укинатиот Сојузен секретаријат за 
здравство и социјална политика — врз Сојузниот 
совет за здравство и социјална политика. 

VI. Девизите што им се распоредени на укина-
тите сојузни органи на управата со Посебниот рас-
поред кој е составен дел на Одлуката за распоред 
на девизи утврдени за потребите на федерацијата 
за 1967 година, а се непотрошени до 18 мај 1967 
година, се пренесуваат врз сојузните органи на у -
правата, сојузните совети и сојузните организации 
што ги 'преземаат нивните работи, и се составен 
дел на Извештајот за користење девизи определени 
за потребите на федерацијата во 1967 година. 

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

Р. п. бр. 145 
25 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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Врз основа на членот 20 од Законот за Царин-
ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
49/66 и 5/67) Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ КОНТИНГЕНТИ 

1. Во Решението за определување на царински-
те контингенти („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
27/66 и 48/67) во точката 1 по тар, број 15.07 се дода-
ва нов тарифен број 15.11, кој гласи: 

„15.11 Глицерин и глицерински пепелници". 
По тар. број 32.13 се додава нов тарифен број 

36.01, кој гласи: 
„36.01 Барут во прав". 
Tap. броеви 73.01 до 73.15 и тар. број 73.18 се 

менуваат и гласат: 
„73.01 до 73.19 Железо и челик и нивни изработ-

ки", 
2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 

1068 година. 
Р. п. бр. 124 

23 декември 1967 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, с. р. 

7 3 0 . 

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за 
книговодството на стопанските организации („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/66 и 54/67), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Правилникот за единствениот контен план 
на стопанските организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/66, 24/66 и 12/67) во членот 17 во кла-
сата 1 и 2: Финансиски и пресметковни конта, се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) во групата на контата 10 — Средства ка ј бан-
ката, синтетичното конто: „105 — Средства на зае-
дничката потрошувачка" се менува и гласи : „105 — 
Парични средства на заедничката потрошувачка; 

2) во групата на контата 14 — Исплатени лични 
доходи, синтетичното конто: „145 — Исплатени дру-
ги лични примања" се бришат; 

3) во групата на контата 15 — Лични доходи на 
работниците, синтетичкото конто: „155 — Други лич-
ни примања" се бришат; 

4) во групата на контата 17 — Разни средства, 
по синтетичното конто 176 се додава ново синте-
тичко конто, кое гласи: „177 — Трајно вложени 
средства"; 

5) во групата на контата 18 — Кредитни односи, 
досегашното синтетичко конто 186 станува синте-
тичко конто: „187 — Други кредитни односи", а до-
сегашното синтетично конто 187 станува синтетичко 
конто: „188 — Сомнителни и спорни побарувања од 
кредитните односи". По синтетичкото конто 185 се 
додава ново синтетично конто: „186 — Кредити на 
работниците за станбена изградба"; 

6) во групата на контата 24 — Обврски од дохо-
дот и од средствата за фондовите, на почеткот се 
додаваат две нови синтетички конта: „240 — Уче-
ство на други работни организации во доходот од 
заедничко работење" и „241 — Добивка на странски 

лица од заедничко работење", а синтетичните кон-
та: „243 — Придонес за резервниот фонд на сто-
панската организација" и „245 — Распоредени сред-
ства во сопствените фондови" се бришат. 

Во класата 6: Залихи на готови производи и 
стоки, во групата на контата 68 — Залихи на стоки 
во деловните единици, по синтетичното конто 684 се 
додава ново синтетичко конто: „686 — Стоки дадени 
во комисиона продажба". 

Во класата 7: Реализација, се вршат следните 
измени: 

1) во групата на контата 70 — Трошоци на ра-
ботењето и лични доходи во реализираните про-
изводи и услуги, синтетичното конто: „704 — Тро-
шоци на работењето и лични доходи во производите 
и услугите без надоместок" се менува и гласи: 
„704 — Трошоци на работењето и лични доходи во 
реализираните производи и услуги од заедничко ра-
ботење"; 

2) во групата на контата 75 — Реализација на 
готовите производи и услугите, синтетичкото конто: 
„754 — Реализација на производите и услугите без 
надоместок" се менува и гласи: „754 — Реализација 
на производите и услугите од заедничко работење". 

Во класата 9: Извори на постојаните средства, 
се вршат следните измени и дополненија: 

1) во групата на контата 91 — Кредити за осно-
вни и обртни средства и за средства на заедничката 
потрошувачка, синтетичкото конто: „914 — Кредити 
за добавувачите со акцепт" се брише; 

2) по групата на контата 94 се додава нова гру-
па на конта: „95 — Извори на средства за заедничко 
работана" со две нови синтетички конта: „950 -
Вложувачи на средства за заедничко работење — 
домашни" и „951 — Вложувачи на средства за за-
едничко работење — странски правни и физички 
лица". 

Член 2 
Во членот 23 став 8 на крајот се става запирка 

и се додава текстот: „како и други средства што 
стопанската организација ги издвоила во врска со 
финансирањето на инвестиции (гарантен износ, уче-
ство и сл.). Ова конто задолжително се расчленува 
на аналитички конта — по видовите на издвоените 
средства". 

Ставот 10 се менува и гласи: 
„На контото 105 — Парични средства на заед-

ничката потрошувачка, се води состојбата на па-
ричните средства на заедничката потрошувачка што 
се наоѓаат ка ј банката." 

Член 3 
Во членот 30 по точката 4 се додава нова точка 

5, која гласи: 
„5) на контото 177 — Трајно вложени средства, 

се водат средства што стопанската организација 
трајно ги обединува со средствата на други стопан-
ски и работни организации заради остварување на 
заеднички деловни цели со заеднички ризик, како и 
средства што стопанската организација ги внесла 
во кредитниот фонд на банката. Ова конто стопан-
ската организација задолжително го расчленува на 
аналитични конта по корисниците и изворите на 
средства;". 

Во досегашната точка 5 која станува точка 6, 
реченицата: „Во рамките на ова конто се водат на 
посебно аналатично конто и средствата што стопан-
ската организација ги внесла во кредитниот фонд 
на банката." се брише. 

Член 4 
Во членот 31 став 2 бројот: „186" се заменува со 

бројот: „187". 
По ставот 8 се додава нов став 9, кој гласи: 
„На контото 186 — Кредити на работниците за 

станбена изградба, се искажуваат кредитните односи 
со работниците врз основа на кредитите што сто-
панската организација им ги дала на своите ра-
ботници за купување станови од производителите 
на станови, за изградба на нови или за довршува-
ње и доградба на постојните станбени згради и 
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станови во смисла на членот 16Ѕа од Законот за 
банките и кредитните работи. 

Во досегашниот став 9, кој станува став 10, 
бројот: „187" се заменува со бројот: „188". 

Член 5 
Во членот 36 став 1 во третиот и четвртиот ред 

по зборот: „доходот" се става точка а понатамош-
ните зборови до крајот се бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„На контото 240 — Учество на други работни 

организации во доходот од заедничко работење, се 
водат обврските од доходот спрема другите содого-
варачи од заедничкото работење ако со договорот 
е предвидено учество на содоговарачите во доходот 
остварен од заедничкото работење и извршувањето 
на овие обврски, во согласност со одредбите од За-
конот за средствата на стопанските организации." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На контото 241 — Добивка на странски лица 

од заедничко работење, се водат обврските спрема 
странски правни и физички лица врз основа на до-
говор за трајно вложување на средства во домаш-
ната стопанска организација, како врз основа на 
учеството во доходот од заедничкото работење така 
и врз основа на другите неискажани приходи што 
непосредно произлегуваат од заедничкото работење 
а со кои им се зголемува добивката на странските 
лица во смисла на членот 3 став 2 од Законот за 
данокот на добивка на странски лица што вложу-
ваат средства во домашна стопанска организација 
за заедничко работење („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/67)." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
Досегашниот став 4 се брише. 

Член 6 
Во членот 39 став 7 по точката 4 се додава нова 

точка 5, која гласи: „5) данок на добивка на стран-
ски лица;4". 

Досегашната точка 5 станува точка 6. 

Член 7 
Во членот 47 на крајот се става запирка и се 

додаваат зборовите: „освен услугите што се пла-
ќаат од средствата за лични доходи во смисла на 
членот 140 од Основниот закон за работните односи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/66 и 52/66)". 

Член 8 
Во членот 70 став 7 по зборот: „земјиште" се 

става запирка и се додаваат зборовите: „придонес 
од надоместок за изнајмување на увезени филмови, 
износот од малопродажната цена на бензинот и 
плинското масло наменет за одржување и рекон-
струкција на патиштата", 

Член 9 
Во членот 76 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Стопанска организација во која се вложени 

средства од други содоговарачи (домашни и стран-
ски) заради заедничко работење, ако со договорот е 
предвидено учество на содоговарачите во доходот 
од заедничкото работење, врши задолжително рас-
чланување на ова конто на аналитички конта: до-
ход од самостојно работење, доход од заедничко ра-
ботење со домашни содоговарачи и доход од заед-
ничко работење со странски содоговарачи." 

Досегашните ст. 3 до 6 стануваат ст, 4 до 7, 
Во досегашниот став 7, кој станува став 8, по 

тачката 1 се додаваат две нови точки, кои гласат: 
„2) контото 240 — Учество на други работни 

организации во доходот од заедничко работење, за 
износот на делот од доходот што им припаѓа на 
другите содоговарачи врз основа на договор за 
заедничко работење; 

3) контото 241 — Добивка на странски лица од 
заедничко работење, за износот на делот од дохо-
дот што претставува учество на странски правни и 
физички лица во доходот врз основа на вложува-
ње на средства во домашна стопанска организа-
ција;". 

Во досегашната точка 2, која станува точка 4, 
уводната реченица се менува и гласи: „контото 
930 — Резервен фонд, и тоа:", досегашниот текст 
под (б) се брише, а досегашниот текст под (в) ста-
нува текст под (б). 

Досегашните точ. 3 до 5 стануваат точ. 5 до 7. 
Досегашната точка 6 која станува точка 8, се 

менува и гласи: „контото 939 — Други фондови, 
односно контото 940 — Фонд за заедничка потро-
шувачка, за делот од доходот што стопанската ор-
ганизација го издвојува за другите фондови односно 
во средствата на заедничката потрошувачка и упла-
тува на контото 105 — Средства на заедничката 
потрошувачка односно на посебно аналитичко конто 
во рамките на контото 108 — Други издвоени сред-
ства/'. 

Член 10 
Во членот 80 ставот 3 се менува и гласи: 
„Во рамките на контата од оваа група се води 

задолжителна аналитичка евиденција според кате-
гориите на давателите на кредити (банки, стопански 
и други работни организации и сл.), а во рамките на 
овие — за секој користен кредит." 

Член И 
Во членот 82 ставот 2 се менува и гласи: 
„Формирањето на резервните фондови и на дру-

гите фондови што се формираат според важечките 
сојузни прописи, се врши со завршната сметка на 
стопанската организација при распределбата на до-
ходот, во согласност со одредбите на членот 76 од 
овој правилник. При уплатувањето на соодветните 
парични средства на посебните сметки кај Службата 
за износот па уплатените средства се задолжува 
контото 104 — Средства на резервниот фонд, односно 
на посебното аналитичко конто во рамките на кон-
тото 108 — Други издвоени средства, со одобрение 
на контото 100, со што се постигнува рамнотежа со 
говорите на овие средства." 

Член 12 
По членот 83 се додава нов член 83a, кој гласи: 
„На контата од групата 95 — Извори на средства 

за заедничко работење, се води состојбата и проме-
тот на трајно обединетите средства заради оствару-
вање на заеднички деловни цели според изворите. 

На контото 950 — Вложувачи на средства за 
заедничко работење — домашни, се водат средствата 
на домашните содоговарачи што трајно ги обедини-
ле средствата заради остварување на заеднички де-
ловни цели. Ова конто задолжително се расчленува 
на аналитички конта за секој содоговарач во заед-
ничкото работење. 

На контото 951 — Вложувачи на средства за 
заедничко работење — странски правни и физички 
лица, се водат средствата што странските правни 
и физички лица според договор за вложување на 
средствата ги вложиле во домашна стопанска или 
друга работна организација. Стопанската организа-
ција е должна да води аналитичка евиденција по 
одделни вложувачи, како и според видовите на 
странски средства за плаќање." 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1/3-11149/1 
22 декември 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар за финансии, 

JiflKt Смоле, с. р. 
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Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. I 
и 2, во врска со членот 3? став 2 од Законот за ју-
гословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот совет 
за здравство и социјална политика, сојузниот се-
кретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИ-
ТЕТОТ НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ НА КАФЕ, 
ЧАЈОТ, ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СУПА, 
ПЕКАРСКИОТ КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА ПЕЧИ-
ВО, ПРАШОКОТ ЗА ПУДИНГ, ДИЕТЕТСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИ И АДИТИВИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за измени и дополненија на 

Правилникот за квалитетот на кафето и сурогатите 
на кафе, чајот,, зачините, концентратите за супа, 
пекарскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот 
за пудинг, диететските производи и адитивите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/67) во членот 
став 2 зборовите: „од 1 јануари 1968 година" се за-
менуваат со зборовите: „од 1 јануари 1969 година'4. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 7037 
2d декември 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривое ЈелиЌ, с. Р 

7 3 2 . 

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 
1/67 и 54/67) и членот 32 став 2 од Законот за Служ-
бата на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/67), сојузниот секретар за финан-
сии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕ-

СТВЕНИТЕ ФОНДОВИ 

1. Обврзниците на придонеси, даноци, такси и 
други приходи на буџетите на општествено-поли-
тичките заедници и општествените фондови, како 
и приватните правни лица и организаци-ите што 
пресметуваат и уплатуваат одделни приходи, се 
должни да ги уплатуваат приходите на сметките ка ј 
Службата на општественото книговодство што се 
определуваат со оваа наредба. 

I. Приходи на буџетите и на заедниците на образс-
ва виете 

2. Придонесите од личн-иот доход и придонесот 
за образование од личниот доход од работен однос 
се уплатуваат, и тоа: 

а) придонесите од личниот доход од работен од-
нос и придонесот за образование од личниот доход 
од работен однос: 

1) на сметката бр. 840-11100 — Придонес од 
личниот доход од работен однос и придонес за обра-
зование од личниот доход од работен однос оства-
рени ка ј стопански организации; 

2) на сметката бр. 840-111011 — Првдокес од лич-
ниот доход од работен однос и придонес за образо-

вание од личниот доход од работен однос остварени 
к а ј државни органи, установи и општествени ор-
ганизации. 

На сметките од одредбите под 1 и 2 на оваа 
точка се уплатуваат и придонесите ед личниот до-
ход остварени од работен однос ка ј југословенски 
претставништва или организации во странство (член 
45 од Основниот закон за придонесите и даноците 
на граѓаните — „Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64, 
52/66, 15/67, 31/67 и 54/67), како и придонесот за обра-
зование од личниот доход од работен однос зависно 
од тоа дали пресметаните придонеси се остварени 
ка ј стопански организации или државни органи, 
установи или општествени организации; 

3) на сметката бр. 840-11102 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос и придонес за образо-
вание од личниот доход од работен однос остварени 
x a j граѓани и приватни правни лица. 

На сметката бр. 840-11102 се уплатуваат и придо-
несот од личниот доход од работен од-нос и придо-
несот за образование од личниот доход од работен 
однос остварени к а ј дипломатски и конзуларни 
претставништва и ка ј странски организации (рабо-
тодавци) од наши и странски државјани, за работа 
извршена во Југославија (чл. 46 и 48 од Основ-
ниот закон за придонесите и даноците на граѓа-
ните). 

Исплатителите на личните доходи ќе го упла-
туваат придонесот од личниот доход од работен од-
нос и придонесот за образование од личниот доход 
од работен однос на соодветните сметки наведени во 
одредбите под 1, 2 и 3 на оваа точка, ако живеали-
штето на сите зашилени работници се наоѓа на те-
риторијата на една општина. 

Ако к а ј неал атип? ели на лични доходи се запо-
слеви работници со живеалиште на територија на 
дв-е или повеќе општини, придонесот о-д личниот 
доход од работен однос и придонесот за образование 
од личниот доход од работен однос се уплатуваат во 
корист на проодните сметки, и тоа: 

4) на сметката бр. 840-990 — Проодеа сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос и 
придонесот за образование од личниот доход од ра-
ботен однос остварени к а ј стопански организации; 

5) на сметката бр. 840-991 — Проо-ди а сметка на 
придонесот од личниот доход од ра-ботел однос и 
придонесот за образование од личниот доход од ра-
ботен однос остварени ка ј државни органи, установи 
и општествени орга-низации; 

6) на сметката бр. 846-992 — Преодна сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос и 
придонесот за образование од личниот доход од ра-
ботен одоос остварени ка ј граѓани и приватни прав-
ни лица. 

Исплатите л ите на личниот доход што го упла-
туваат придонесот на сметките наведени во одред-
6ttTe под 4, 5 и 6 од оваа точка, ќе го искажат на 
грбот на налогот за уплата или во посебен прилог 
распоредот на неплатените придонеси по општините 
на чии територии се наоѓаат живеалиштата на ра-
ботниците. 

По исклучок од одредбите на претходните ста-
вови, пресметаниот придонес од личниот доход од 
работен однос и придонесот за образование од лич-
ниот доход од работен однос на работниците чие 
живеалиште е на територијата на општината што е 
во состав на град, се уплатува на заедничка сметка 
— ако собранието на градот, во согласност со сите 
општини и со заедниците на образованието во сос-
тав на градот донесе одлука за тоа. Уплатата на тла 
придонеси од личниот доход од работен однос и 
придонесот за образование од лични-от доход од ра-
ботен однос се врши во корист на заедничките смет-
ки, и тоа: 

7) на сметката бр. 840-11103 — Заедн,ичка смет-
ка на придонесот од личниот доход од работен однос 
и придонесот за образование од личниот доход од 
работен однос остварени к а ј стопански организации 
на територијата на градот; 

8) на сметката бр. 840-1110^4 — За-едничка смет-
ка на придонесот од личниот дохо-д о-д работеа од-
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нос и придонесот за образование од личниот доход 
Од работен однос остварени кај државни органи, 
установи и општествени организации на територи-
јата на градот. 

Распределбата (празнењето) на придо-несот од 
личниот доход од работен однос и придонесот за 
образование од личниот доход од работен однос уп-
латени на заедничките сметки од одредбите под 7 и 
8 на оваа точка ќе врши Службата на општестве-
ното книговодство во корист на федерацијата, ре-
публиката и републичките заедници на образова-
нието според пропишаните стопи, а преостанатиот 
дел на начинот определен со одлука на градот; 

9) на сметката бр. 840-11105 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос и придонес за образо-
вание од личниот доход од работен однос, што се 
плаќаат во паушален износ; 

б) придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност се уплатува: 

10) на сметката бр. 840-12100 — Придонес од лич-
ниот доход од земјоделска дејност на приходи од 
шуми кој се пресметува според друга осн-овица а 
не според катастарскиот приход; 

в) придонесите од личниот приход од самостојно 
вршење на занаетчиски и други стопански дејно-
сти и од самостојно вршење интелектуални услуги 
се уплатуваат, и тоа: 

11) на сметката бр. 840-13300 - Придонес од 
личниот доход од самостојно вршење занаетчиски 
дејности, што се плаќа во паушален износ; 

12) на сметката бр. 840-13301 — Придонес од 
личниот доход од самостојно вршење други сто-
пански дејности, што се плаќа во паушален износ; 

13) на сметката бр. 840-13302 — Придонес од 
личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и 
други стопански дејности, што се пресм-етува во 
процент од секој поединечно остварен бруто-ириход 
наплатен со запирање; 

14) на сметката бр. 840-14100 — Придонес од лич-
ниот доход од самостојно вршење интелектуални ус-
луги, што се плаќа во паушален износ; 

15) на сметката бр. 840-14101 — Придонес од лич-
ниот доход од сам-остојно вршење интелектуални 
услуги што се пресметува во процент од секој по-
единечно остварен бруто-приход, наплатен со за-
пирање. 

На сметката бр ; 840-14101 се уплатува и при-
донесот што го плаќаат странски стручњаци споре,д 
членот 82а став 3 од Основниот закон за придоне-
сите и даноците на граѓаните. 

На сметките наведени во одредбите под 11, 12 и 
14 на оваа точка се уплатуваат придонесите од 
личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и 
други стопа.нски дејности и од самостошо вршење 
интелектуални услуги, што не се плаќаат триме-
сечно туку во други рокови; 

16) на сметката бр. 840-17100 — Придонес од 
личниот доход од странски превозници на патници 
и стоки; 

г) придонесот од личниот доход од авторски 
права, патенти и технички унапредувања се упла-
тува : 

17) на сметката бр. 840-15100 — Придонес од 
личниот доход од авторски права, патенти и тех-
нички унапредувања. 

Во сите други случаи придонесите од личниот 
доход со кои се задолжуваат во годишен износ гра-
ѓаните и приватните правни лица се уплатуваат на 
збирната-проодната сметка на придонесите и да-
ноците на граѓаните од точката 11 на оваа на-
редба ; 

д) придонесот од вкупниот приход на граѓаните 
се уплатува: 

18) на сметката бр. 840-16100 — Придонес од 
вкупниот приход на граѓаните. 

3. Придонесот за користење градско земјиште 
се уплатува: 

19) па сметката бр. 840-51100 — Придонес за ко-
ристење градско земјиште. 

4. Даноците се уплатуваат, и тоа: 
а) сојузниот данок на промет на стоки на мало: 
20) на сметката бр. 840-21100 — Сојузен данок 

на промет на лекови (тар. бр. 8 од Законот за Та-
рифата на сојузниот данок на пром-ет — „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 
5/67, 18/67 и 31/67); 

21) на сметката бр. 840-21101 — Сојузен данок 
на промет на преработки од тутун (тар. бр. 5); 

22) на сметката бр. 840-21102 — Сојузен данок на 
промет на течни горива и мазива (тар. бр. 10). 

На сметката бр. 840-21102 се уплатува и сојуз-
ниот данок на промет на други нафтини деривати; 

23) на сметката бр. 840-21103 — Сојузен данок на 
промет на патнички автомобили (тар. бр. 6); 

24) на сметката бр. 840-21104 — Друг сојузен да-
нок на промет на стоки на мало (тар. бр. 1, 2, 4, 7, 
9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16), освен сојузниот данок на 
промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат 
граѓан,и и приватни правни лица што се задолжу-
ваат според распоредот. 

На сметката бр. 840-21104 сојузен данок на про-
мет на стоки на мало уплатуваат и даночните об-
врзници што не се занимаваат редовно со промет 
на производи или со вршење услуги (член 48 од 
Основниот закон за данокот на промет — „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66 и 
31/67); 

25) на сметката бр. 840-21105 — Сојузен данок 
на промет на стоки на мало, што се плаќа при уво-
зот и на промет на производи за потребите на Ј у -
гословенската на-родна армија. 

На сметката бр. 840-21105 се уплатува сојузниот 
данок на промет на стоки на мало наплатен при 
увозот, како и на прометот на производи што Југо-
словенската народна армија ги набавува за свои 
потреби според членот 13 од Законот за Тарифата 
на сојузниот данок на промет: 

26) на сметката бр. 840-21106 — Сојузен данок 
на промет на алкохолни пијачки, освен на проме-
тот на природно вино и ракија (тар. бр. 3); 

б) републичкиот данок на промет на стоки на 
мало се уплатува, и тоа: 

27) на сметката бр. 840-21110 — Републички да-
нок на промет на стоки на мало, освен републич-
киот данок на промет на стоки на мало што триме-
сечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица 
што се задолжуваат според распоредот; 

28) на сметката бр. 840-21400 — Републички до-
датен данок на промет на стоки на мало, освен ре-
публичкиот додатен данок на промет на стоки на 
мало што го плаќаат тримесечно граѓани и при-
ватни правни лица што се задолжуваат според рас-
поредот; 

в) општинскиот данок на промет на стоки на 
мало се уплатува, и тоа: 

29) на сметката бр. 840-21120 - Општински да-
нок на промет на стоки на мало во трговијата, ос-
вен на прометот на алкохолни пијачки; 

30) на сметката бр. 840-21121 — Општински да-
нок на промет на алкохолни пијачки во трговијата 
на мало, освен за прометот на природно вино; 

31) на сметката бр. 840-21122 — Општински да-
нок на промет на природно ви-но во трговијата на 
мало; 

32) на сметката бр. 840-21123 — Општински да-
нок на промет на пиво во трговијата на мало; 

33) на сметката бр. 840-21124 — Општински да-
нок на промет на алкохолни пијачки во угостител-
ството, освен на прометот на природно вино: 

34) на сметката бр. 840-21125 — Општински да-
нок на промет на природно вино во угостителството; 

35) на сметката бр. 840-21126 — Општински да-
нок на промет на пиво во угостителството; 

36) на сметката бр. 840-21127 — Општински да-
нок на промет на стоки на мало во стопански и 
други работни организации, освен во трговијата и 
угостителството; 

37) на сметката бр. 840-21128 — Општински да-
нок на пром-ет на пр-иродно вино и ракија прода-
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дени непосредно на потрошувачите од страна на 
индивидуални производители; 

38) на сметката бр. 840-21129 — Друг општински 
данок на промет на стоки па мало, освен општин-
скиот данок на промет на стоки па мало што три-
месечно го плаќаат граѓани и приватни правни ли-
ца што се задолжуваат1 според распоредот. 

Ако обврзниците на општинскиот данок на про-
мет на стоки на мало со еден вирмански налог го 
уплатуваат сиот пресметан општински данок на 
промет на стоки на мало за територијата на едва 
општина (член 20 од Правилникот за водење еви-
денција за прометот и за начинот на пресметување 
и плаќање на аконтациите на данокот на промет на 
стоки на мало и за примена на даночните стопи и 
ослободувања — „Службен лист на СФРЈ", бр. 13/67 
и 51/67), ќе вршат уплата во корист на преодната 
сметка; 

39) на сметката бр. 840-1000 — Проодив сметка 
на општинскиот данок на промет на стоки на мало. 

Обврзниците на општинскиот данок на про-
мет на стоки на мало што вршат уплата на данокот 
пр^ку преодна сметка, го искажуваат на грбот од 
налогот за уплата распоредот на уплатените износи 
на данокот според сметките наведени во одредбите 
под 29 до 38 на оваа точка. 

Во сите други случаи данокот на промет на сто-
ки не мало ( сојузен, републички и општински ) се 
уплатува на збирната -проодив сметка на придо-
несите и даноците на граѓаните од точката 11 на 
овав наредба. 

Обврзниците на сојузниот ^републичкиот данок 
на промет на стоки на мало ќе вршат уплата на 
данокот на промет на стоки на мало на соодветните 
сметки наведени во одредбите под 20 до 28 на оваа 
точка, ако тие даноци се однесуваат на прометот 
извршен на територијата на една општина. 

Ако сојузниот и републичкиот данок на промет 
на стоки на мало е пресметан на прометот извршен 
на територијата на две или повеќе општини, репуб-
лики односно покраини, обврзниците на овој данок 
го уплатуваат вкупниот износ на сојузниот и репуб-
личкиот данок во корист на проодните сметки, и 
тоа: 

40) на сметката бр. 840-993 — Преодна сметка на 
сојузниот данок на промет на стоки на мало; 

41) на сметката бр. 840-994 — Преодна сметка на 
републичкиот данок на промет на стоки на мало. 

Обврзниците на данокот на промет на стоки на 
мало што вршат уплата на данокот на сметките на-
ведеш! во одредбите под 40 и 41 од оваа точка, го 
искажуваат во прилогот на налогот за уплата на 
данокот распоредот на вкупно уплатениот износ по 
републичките односно покраините и на соодветните 
основни сметки, што се наведени во одредбите под 
20 до 28, на начинот што ќе го определи Службата 
на општественото книговодство. 

На сметките наведени во одредбите под 40 и 41 
на оваа точка сојузниот и републичкиот данок на 
промет на стоки на мало го уплатуваат трговските 
и други работни организации што вршат промет на 
стоки на мало преку посебни единици (продавници) 
на територијата од две или повеќе општини, ре-
публики односно покраини, како и работните орга-
низации што вршат промет на стоки на мало во 
смисла на членот 57 ст. 3 и 4 од Основниот закон за 
данокот на промет и чл. 6, 20, 22 и 23 од Правилни-
кот за водење евиденција за прометот и за начинот 
на пресметување и плаќање на аконтациите на да-
нокот на промет на стоки на мало и за примена на 
даночните стопи и ослободувања. 

На сметката бр. 840-994 се уплатува и републич-
киот додатен данок на промет на стоки на мало. 
Ако на оваа сметка се плаќа републичкиот данок 
па промет на стоки на мало и републичкиот дода-
тен данок на промет на стоки на мало, обврзниците 
на грбот на налогот ќе ги назначат износите на да^ 
КОКОТ по двата основа; ^ 

1) сојузниот данок на надоместоците за вршење 
услуги се уплатува, и тоа: 

42) на сметката бр. 840-21200 - Сојузен данок 
на надоместоците од вршење промет на стоки и ус-
луги со странство (тар. бр. 17); 

43) на сметката бр. 840-21201 — Сојузен данок 
на надоместените од вршење промет на стоки на 
големо и услуги во тој, промет во Југославија (тар. 
бр. 18); 

44) на сметката бр. 840-21202 — Сојузен данок 
на надоместоците за вршење банкарски услуги (тар. 
бр. 19); 

45) на сметката бр. 840-21203 — Сојузен данок на 
менични заеми (тар. бр. 20); 

д) републичкиот данок на надоместоците за вр-
шење услуги, се уплатува: 

46) на сметката бр. 840-21210 — Републички да-
нок на надоместоците за вршење услуги, освен ре -
публичкиот данок на надоместоците за услуги што 
тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни 
лица што се задолжуваат според распоредот; 

Ј) општинскиот данок па промет на надоместок 
ци за вршење услуги се уплатува: 

47) на сметката бр. 840-21220 — Општински да-
нок на надоместоците за вршење услуги, освен оп-
штинскиот данок на надоместоците за услуги што 
тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни 
лица што се задолжуваат според распоредот; 

е) друг данок се уплатува, и тоа: 
48) на сметката бр. 840-261 GO — Данок на наслед-

ства и подароци; 
49) на сметката бр. 840-21300 — Општински да-

нок на промет на недвижности и права; 
50) на сметката бр. 840-22100 — Данок на при-

ход од згради кој се плаќа во паушален износ. 
На сметката бр. 840-22100 се уплатува и данокот 

на приходот од згради што се користат повремено 
(сезонски), кој се плаќа во паушален износ; 

51) на сметката бр. 840-23100 — Данок на приход 
од имот и имотни права. 

На сметката бр. 840-23100 се уплатува и дано-
кот на приход од издавање во закуп па недвижни 
или подвижни предмети и од по гета варен и закупни-
ни, кој се плаќа во паушален износ, како и дано-
кот на приходи од продажба на предмети кој се 
плаќа од случај до случај (чл. 99 и 100 од Основ-
ниот закон за придонесите и даноците на граѓани); 

52) на сметката бр. 840-23101 — Данок не добив-
ки од игри на среќа; 

53) на сметката бр. 840-27100 — Данок на добив-
ка на странски изведувачи на инвестициони ра-
боти; 

54) на сметката бр. 840-28100 — Данок на добив-
ка на странски лица што вложуваат средства во 
домашна стопанска организација за заедничко ра-
ботење. 

Во сите други случаи данокот на на,доместоците 
за вршење услуги (републички и општински) и 
другите даноци се уплатуваат на збиреата-проодна-
та сметка на придонесите и даноците на граѓаните 
од точката 11 на оваа наредба. 

5. Таксите се уплатуваат, и тоа: 
а) сојузните такси: 
55) на сметката бр. 840-33100 — Сојузен судски 

такси во готови пари. 
На сметката бр. 840-33100 се уплатува приход 

од судски такси во готови пари што го остваруваат 
судовите на федерацијата (член 7ѓ од Основниот 
закон за судските такси („Службен лист па ФНРЈ", 
бр. 16/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65); 

56) на сметката бр. 840-34100 — Конзуларни 
такси; 

57) на сметката бр. 840-35100 — Царински такси 
што се плаќаат во готови пари; 

б) републички такси: 
58) на сметката бр. 840-31100 — Републички ад-

министративни такси; 
59) на сметката бр. 840-33101 — Републички суд-

ски такси, 
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На сметката бр. 840-331Q1 се уплатува приходот 
од републички судски такси. 

Ако републиката приходите од судски такси во 
готови пари наплатени од определен суд им ги от-
стапи на општините на чии територии се наоѓа под-
рачјето на тој суд, приходите на републичките суд-
ски такси во готови пари се уплатуваат: 

60) на сметката бр. 840-996 - Проодна сметка 
на републичките судски такси во готови пари; 

61) на сметката бр. 840-919 — Републички такси 
на промет на чапункари и копитари. 

На сметката бр. 840-919 се уплатуваат и таксите 
во готови пари што се наплатуваат при прометот на 
чапункари и копитари (член 52 од Основниот закон 
за мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот — „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 29/66); 

в) општински такси: 
62) на сметката бр. 840-31101 — Општински ад-

министративни такси; 
63) на сметката бр. 840-32100 — Комунални так-

си за престој во туристички места; 
64) на сметката бр. 840-32101 — Други комунал-

ни такси; 
65) на сметката бр. 840-33102 — Општински суд-

ски такси. 
На сметката бр. 840-33102 се уплатуваат прихо-

дите од општински судски такси од продадените 
таксени вредносници и судски такси во готови 
шри. 

Ако општинските судски такси во готови пари 
се распоредуваат на две или повеќе општини и ако 
е со републички пропис предвидено приходот да се 
распоредува на сите општини од подрачјето на тој 
суд (член 7ж став 3 од Основниот закон за судските 
такси) овој приход се уплатува: 

66) на сметката бр. 840-997 — Преодна сметка 
на општинските судски такси во готови пари. 

6. Царината се уплатува, и тоа: 
67) на сметката бр. 840-41100 — Царина од сто-

пански организации; 
68) на сметката бр. 840-41101 — Царина од др-

жавни органи, установи, општествени организа-
ции и општествени правни лица; 

69) на сметката бр. 840-41102 — Царина од гра-
ѓани и приватни правни лица, 

7. Паричните казни се уплатуваат, и тоа: 
70) на сметката бр. 840-52100 — Парични казни 

што и припаѓаат на федерацијата. 
На сметката бр. 840-52100 се уплатуваат при-

ходите од парични казни што се наплатуваат спо-
ред членот 122 став 1 од Законот за сто-панските 
престапи („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/65) PI 
членот 9 став 2 од Основниот закон за прекршоци-
те („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/65); 

71) на сметката бр. 840-52110 — Парични казни 
од стопански престапи и прекршоци што и припа-
ѓаат на републиката. 

На сметката бр. 840-52110 се уплатуваат прихо-
дите од парични казни што се наплатуваат според 
членот 122 став 1 од Законот за стопанските пре-
стапи и членот 9 став 1 од Основниот закон за 
прекршоците, освен приходите од паричните казни 
според Основниот закон за безбедност на сообра-
ќајот на јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65); 

72) на сметката бр. 840-52111 — Парични казни 
од сообраќајни прекршоци што и пропаѓ ат на ре-
публиката. 

На сметката бр. 840-52111 се уплатуваат прихо-
дите од парични казни што се наплатуваат според 
Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на 
јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/65); 

73) на сметката бр. 840-52112 — Парични казни 
од кривични санкции што и припаѓаат на репуб-' 
лика! а. 

На сметката бр. 840-52112 се уплатуваат прихо-
дите од парични казни што се наплатуваат според 
Законот за извршување на кривичните санкции 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/64); 

74) на сметката бр. 840-52120 — Парични казни 
што и припаѓаат на покраината; 

75) на сметката бр. 840-52140 — Парични казни 
што им припаѓаат на општините. 

8. Приходите на органите на управата се упла-
туваат, и тоа: 

76) на сметката бр. 840-61100 — Приходи на со-
јузните органи на управата; 

77) на Сметката бр. 840-61110 — Приходи на ре-
публичките органи на управата; 

78) на сметката бр. 840-61120 — Приходи на по-
краинските органи на управата; 

79) на сметката бр. 840-61140 — Приход,и на оп-
штинските органи на управата. 

На сметките од одредбите под 76 до 79 на оваа 
точка се уплатуваат приходите на органите што им 
припаѓаат на буџетите на соодветните општестве-
но-политички заедници. 

Ако општествено-политичка заедница приходи-
те на органите на управата им ги отстапува на ор-
ганите на управата во смисла на членот 22 од Ос-
новниот закон за финансирање на општествено-по-
литичките заедници, тие приходи се уплатуваат: 

80) на сметката бр. 845 — Евидентна сметка на 
приходите на органите на управата. 

9. Другите приходи ое уплатуваат, и тоа: 
81) на сметката бр. 840-62100 — Други сојузни 

приходи; 
82) на сметката бр. 840-62110 — Други репуб-

лички приходи; 
83) на сметката бр. 840-62120 — Други покра-

ински приходи; 
84) на сметката бр. 840-62140 — Други општин-

ски приходи. 
На сметките од одредбите под 81 до 84 на оваа 

точка се уплатуваат разни непредвидени и вонредни 
приходи; 

85) на сметката бр: 840-62111 — Разлика во це-
ната одземена според членот 20 од Основниот за-
кон за пазарната инспекција („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65); 

86) на сметката бр. 840-62141 — Надоместок за 
искористување земјоделско земјиште; 

87) на сметката бр. 840-62142 - Д е л од преми-
јата за осигурување од пожар. 

10. Придонесот на средствата за заедничка по-
трошувачка се уплатува, и тоа: 

88) на сметката бр. 840-62200 - Придонес на 
средствата за заедничка потрошувачка. 

11. Приходите од поранешните годин,и се упла-
туваат, и тоа: 

89) на сметката бр. 840-92100 - Приходи од по-
ранешните години што и припаѓаат на федераци-
јата; 

90) на сметката бр. 840-92110 — Приходи од по-
ранешните години што и припаѓаат на републиката; 

91) на сметката бр. 840-92120 — Приходи од по-
ранешните години што и припаѓаат на покраината; 

92) на сметката бр. 840-92140 — Приходи од по-
ранешните години што и припаѓаат на општината. 

На сметките од одредбите под 89 до 92 на оваа 
точка се уплатуваат приходите од поранешните го-
дини што во целина му припаѓаат на буџетот на 
определена општествено-политичка заедница, а за 
кои ве е отворена уплатна сметка во оваа наредба. 

12. Придонесите и даноците што се плаќаат 
тримесечно а со кои граѓаните и приватните правни 
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Цгица се задолжуваат во годишен износ се уплату-
ваат: 

93) на сметката бр. 846 — Збирна прооди а смет-
ка на придонесите и даноците на граѓаните. 

На сметката бр. 846 се уплатува, и тоа: 
(1) придонесот од личниот доход од земјоделска 

дејност што се пресметува според катастарскиот 
приход; 

(2) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршеше занаетчиски дејности; 

(3) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење други стопански дејности; 

(4) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење интелектуални услуги; 

(5) данокот на приход од згради на индивидуални 
земјоделски производители; 

(6) данокот на приход од згради на други об-
врзници; 

(7) данокот на приход од имот и имотни права; 
(8) данокот на орудија за производство во зем-

јоделството; 
(9) данокот на хибридна лоза; 
(10) данокот на приход остварен со употреба 

на дополнителна работа од други лица од земјо-
делска дејност; 

(11) данокот на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа од други лица од са.мостојно 
вршење занаетчиски дејности; 

(12) данокот на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа од други лица од самостојно 
вршење други стопански дејности; 

(13) данокот на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа од други лица од самостојно 
вршење интелектуални услуги; 

(14) сојузниот данок на промет на стоки на мало 
на промет остварен од самостојно вршење занаетчи-
ски дејности; 

(15) сојузниот данок на промет на стоки на ма-
ло на промет остварен од самостојно вршење други 
стопански дејности, освен занаетчиските; 

(16) републичкиот данок на промет на стоки на 
мало на промет остварен од самостојно вршење за-
наетчиски дејности; 

(17) републичкиот данок на промет на стоки на 
т л о на промет остварен од самостојно вршење дру-
ги стопански дејности, освен занаетчиските; 

(18) републичкиот додатен данок на промет на 
стоки на мало остварен на прометот од самостојно 
вршење занаетчиски дејности; 

(19) републичкиот додатен данок на промет на 
стоки на мало остварен на прометот од самостојно 
вршење на други стопански дејности, освен занает-
чиските ; 

(20) републичкиот данок на надоместоци за ус-
луги од самостојно вршење занаетчиски дејности; 

(21) републичкиот данок на надоместоци за ус-
луги од самостојно вршење други стопански деј-
ности, освен занаетчиските; 

(22) општинскиот данок на промет на стоки на 
мало остварен на прометот од самостојно вршење 
занаетчиски дејности; 

(23) општинскиот данок на промет на стоки на 
мало остварен на прометот од самостојно вршење 
други стопански дејности, освен занаетчиските; 

(24) општинскиот данок на надоместоци за ус-
луги од самостојно вршење занаетчиски дејности; 

(25) општинскиот данок на надоместоци за услу-
ги од самостојно вршење на други стопански деј-
ности, освен занаетчиските; 

(26) придонесот за основно здравствено осигу-
рување Ш индивидуалните земјоделски производи-
тели; 

(27) придонесот за проширено здравствено оси-
гурување на индивидуалните земјоделски произво-
дители; 

(28) водниот придонес што му припаѓа на репу-
бличкиот фонд на водите; 

(29) надоместокот за искористување мелиора-
циони и водостопански објекти и постројки; 

(30) месниот самопридонес во пари од индивиду-
ални земјоделски производители; 

(31) месниот самопридонес во пари од други об-
врзници; 

(32) к а м а т а ^ ; 
(33) трошоците за присилна наплата; 
(34) укинатите приходи; 
(35) другите приходи. 
За придонесите и даноците на граѓаните и при-

ватните правни лица наведени во одредбите под 
93 на оваа точка, Службата на општественото кни-
говодство во рамките на збирната-проодеата смет-
ка ќе отвори посебни сметки. Ознаката на посебни-
те сметки ќе ја определи Службата на општествено-
то книговодство што општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на финансиите ќе ја 
внесува во спецификацијата односно во налозите 
за гврекнижување на посебните сметки. 

Заради обезбедување евиденција за уплатените 
износи на месниот самопридонес по- месните заед-
ници, обврзниците на овој придонес ќе го назначат 
врз уплатницата називот или бројот на месната за-
едница во чија корист се уплатува месниот само-
придонес. 

Покрај наведените придонеси и даноци, на оваа 
збирна-проодна сметка се уплатуваат и другите да-
вања на граѓаните и приватните правни лица со кои 
се задолжуваат тие во годишен износ, а ги плаќаат 
тримесечно. За таквите приходи Службата на оп-
штественото книговодство, на барање од општин-
скиот орган на управата, надлежен за работите на 
финансиите, ќе отвори посебни сметки во рамките 
на збирната-проодна сметка. 

Прекнижувањето на придонесите, даноците и 
другите давања на граѓаните и приватните правни 
лица од збирната-проодната сметка на одделни 
сметки отворени во рамките на збирната-проодната 
сметка, Службата на општественото книговодство ќе 
го врши според видовите на придонесите и даноците, 
а врз основа на спецификацијата и вирманските на-
лози издадени од страна на општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на финансиите. 

За отворените сметки за прекнижување на при-
донесите и даноците и другите давања на граѓаните 
и приватните правни лица, Службата на општестве-
ното книговодство ќе го извести општинскиот орган 
на управата надлежан за работите на финансиите. 

Ако општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на финансиите, во спогодба со корисни-
ците на придонесот за здравствено осигурување на 
индивидуалните земјоделски производители на вод-
ниот придонес и надоместокот за искористување ме-
лиорациони и посебни водостопански објекти и пос-
тројки, одлучи уплатата на тие придонеси односно 
надоместоци да не се врши на збирната-проодната 
сметка бр. 846 туку на посебни уплатни сметки од-
носно жиро-сметки, уплатата на тие придонеси ќе 
се врши на сметките од точ. 25 и 27 на оваа наредба, 
освен надоместокот за искористување мелиораци-
они и посебни водостопански објекти и постројки 
што се уплатува непосредно на жиро-сметката на 
онаа организација што ги извршила услугите. 

Ако општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на финансиите одлучи месниот самопри-
донес во пари да не се уплатува на збирната-проод-
ната сметка бр. 846 туку на посебни сметки, упла-
тата ќе се врши на сметките од точката 13 на оваа 
наредба. 
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13. Ако месниот самопридонес во пари не се уп-
латува на збирната -преодната сметка од точката 12 
на оваа наредба, тој се уплатува, и тоа: 

94) на сметката бр. 846-920 — Местен самопри-
донес во пари од индивидуални земјоделски произ-
водители; 

95) на сметката бр. 840-921 — Местен самопридо-
нес во пари од други обврзници. 

Уплатителите на месниот самопридонес се дол-
жни врз грбот од уплатницата да го назначат нази-
вот или бројот на месната заедница на начинот оп-
ределен во точката 12 на оваа наредба, 

14. Трошоците за присилна наплата се упла-
туваат: 

96) на сметката бр. 840-922 — Трошоци за при-
силна наплата. 

15. Укинатите буџетски приходи се уплатуваат: 
97) на сметката бр. 840-923 — Укинати буџетски 

приходи. 
На сметката бр. 840-923 се уплатуваат укинатите 

буџетски приходи ако прописите врз основа на кои 
се воведени тие приходи престанале да важат во по-
ранешните години, и ако тие приходи се распореду-
ваат на повеќе корисници. Уплатените износи на 
приходите се распоредуваат на корисниците според 
порано важечките прописи. 

Ако укинатите буџетски приходи во целина и 
припаѓаат на определена општествено-пол птичка 
заедница, се уплатуваат на сметките од топката 11 
на оваа наредба. 

IL Приходи на општествените фондови 

16. Каматите на фондовите во стопанството се 
уплатуваат, и тоа: 

93) на сметката бр. 842-930 — Камата на делов-
ниот фонд на работните организации и банките; 

99) на сметката бр. 842-931 — Камата на кредит^ 
ниот фонд на банките; 

100) на сметката бр. 842-932 — Камата на делов-
ниот фонд за вршење угостителска дејност, дејност 
аа туристичко посредување и дејност на услужно 
занаетчиство; 

101) на сметката бр. 842-933 — Камата на делов-
ниот фонд на ,комуналните стопански организации; 

102) на сметката бр. 842-934 — Камата на сред-
ствата на општествено-политичките заедници за 
инвестиции во стопанството. 

17. Придонесот за заеднички резерви на стопан-
ските организации се уплатува: 

103) на сметката бр. 842-940 — Придонес за за-
еднички резерви на стопанските организации. 

18. Придонесот од прометот на филмови и при-
донесот од надоместоци за изнајмени увезени фил-
мови се уплатуваат, и тоа: 

104) на сметката бр. 842-942 — Придонес од про-
метот на филмови; 

105) на сметката бр. 842-943 — Придонес од на-
доместоците за изнајмени увезени филмови. 

19. Надоместоците што му припаѓаат на фондот 
за патишта се уплатуваат, и тоа; 

106) на сметката бр. 842-950 — Надоместок за 
Јавни патишта на друмски моторни возила; 

107) на сметката бр. 842-951 — Надоместок за 
јавни патишта на друмски запрежни возила. 

20„ Надоместокот од сопствениците на моторни и 
запрежни возила се уплатува: 

108) на сметката бр. 842-952 — Надоместок од 
сопствениците на моторни и запрежни возила за 
одржување чистота на градот. 

21. Таксата на странски друмски возила се уп-
латува: 

109) на сметката бр. 842-953 — Такса на странски 
друмски возила. 

22. Придонесите за обнова и изградба на Скопје 
се уплатуваат, и тоа: 

НО) на сметката бр. 842-970 — Придонес на 
СкопЈе од средствата наменети за инвестиции; 

111) на сметката бр. 842-971 — Придонес на Скопје 
од средствата за материјални расходи на општата 
потрошувачка; 

112) на сметката бр. 842-972 — Придонес на 
Скопје од личниот доход од работен однос; 

113) на сметката бр. 842-973 — Придонес на 
Скопје од износите на платените придонеси од дру-
ги лични доходи, освен од личниот доход од работен 
однос. 

23. Средствата за покривање на разликата во 
станарината се уплатуваат: 

114) на сметката бр. 842-980 — Средства за по-
кривање на разликата во станарината. 

На сметката бр. 842-980 се уплатува делот на 
средствата определен од страна на општинското со-
брание односно од републиката за покривање на 
разликата во станарината (субвенционирање); 

115) на сметката бр. 842-995 — Преодна сметка 
на средствата за покривање на разликата во ста-
нарината. 

Ако ка ј исплатителите на лични доходи се за-
послени работници од територија на две или повеќе 
општини, односно ако комуналниот завод за соци-
јално осигурување им ја исплатува пензијата и ин-
валиднината на осигуреници чие живеалиште е на 
територијата на друга општина — надвор од терито-
ријата на општината на која е седиштето на кому-
налниот завод за социјално осигурување, тие испла-
тители се должни средствата за покривање на раз-
ликата во станарината да ги уплатат во корист на 
преодната сметка и врз грбот од налогот за уплата 
или во посебен прилог да извршат распоред на сред-
ствата по општините на чии територии се 
живеалиштата на запослените односно на осигуре-
ниците (пензионери и инвалиди) во смисла на точ-
ката 4 од Наредбата за пресметувањето и начинот 
на извојувана средства за станбена изградба и ис-
платувањето на средствата за покривање на разли-
ката во станарината („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/65 и 25/66); 

116) на сметката бр. 842-998 — Заедничка сметка 
на средствата за покривање на разликата во стана-
рината. 

Ако ка ј исплатителот на лични доходи се зала-
ел ени работници односно ако комуналниот завод за 
социјално осигурување им ги исплатува пензиите и 
инва л иднините на осигуреници чие живеалиште е 
на територијата на општина што е во состав на град, 
средствата за покривање на разликата во станари-
ната се уплатуваат на заедничка сметка — ако со-
бранието на градот, во согласност со сите општини 
во состав на градот, донесе за тоа одлука во смисла 
на точката 5 став 2 од Наредбата за пресметувањето 
и начинот на издвојување средства за станбена из-
градба и исплатувањето на средствата за покрива-
ње на разликата во станарината. 

24. Придонесот за социјално осигурување се у-
платува: 

117) на сметката бр. 847 — Придонес за социјал-
но осигурување. 

На сметката бр. 847 се уплатуваат придонесот за 
инвалидско и пензиско осигурување и придонесот 
за здравствено осигурување. Уплатените износи на 
овие придонеси ќ е им се распределуваат на корисни-
ците — фондовите на начинот и по стопите на при-
донесите што ги определил надлежниот орган. 
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25. Придонесот за заложување се уплатува: 
118) на сметката бр. 842-981 - Придонес за за-

ложување. 
26. Придонесот за здравствено осигурување на 

индивидуалните замјоделски производители, ако не 
се плаќа на збирната-проодна сметка од точката 12 
на оваа наредба, се уплатува, и тоа: 

119 на сметката бр. 842-982 - Придонес за ос-
новно здрвствено осигурување на индивидуалните 
земјоделски производители; 

120) на сметката бр. 842-983 - Придонес за про-
ширено здравствено осигурување на индивидуал-
ните земјоделски производители. 

27. Придонесот за непосредна детска заштита и 
додатокот на деца, се уплатува: 

121) на сметката бр. 842-990 - Придонес за непо-
средна детска заштита и додатокот на деца. 

На сметката бр. 842-990 уплатените износи на 
придонесот за непосредна детска заштита и дода-
токот на деца ќе им се распределат на корисниците 
— фондовите по стопите на придонесите што се оп-
ределени со закон на републиката односно со одлука 
на општинското собрание. 

Исплатителите на личните доходи ќе вршат уп-
лата на придонесот за непосредна детска заштита и 
додатокот на деца на сметката наведена во одред-
бата под 121 на оваа точка, ако живеалиштето на 
сите запослени работници се наоѓа на територијата 
на една општина. 

Ако ка ј исплатителот на личните доходи се за-
пеел ени работници со живеалиште на територија на 
две или повеќе општини, придонесот за непосредна 
детска заштита и додатокот на деца се уплатува во 
корист на проодната сметка; 

122) на сметката 842-1001 - Проодна сметка на 
придонесот за непосредна датска заштита и дода-
токот на деца. 

Исплатителите на личните доходи што вршат 
уплата на придонесот наведен во одредбата под 122 
на оваа точка, го искажуваат на грбот на налогот за 
уплата или во посебен прилог распоредот на испла-
тените придонеси по републиките односно општи-
ните на чии територии се наоѓа живеалиштето на 
запослените работници. 

28. Водниот придонес, ако не се уплатува на 
збирната-проодна сметка на придонесите и даноците 
на граѓаните од точката 11 на оваа наредба, се 
уплатува: 

123) на сметката бр. 842-984 — Воден придонес 
што му припаѓа на републичкиот фонд на водите. 

29. Укинатите приходи на фондовите се упла-
туваат: 

124) на сметката бр. 842-986 — Укинати приходи 
на фондовите. 

На сметката бр. 842-986 се уплатуват укинатите 
приходи на фондовите, ако прописите врз основа на 
кои се воведени тие приходи престанале да важат 
во поранешните години. Уплатените износи на при-
ходите се распоредуват на корисниците според по-
рано важечките прописи. 

30. Работните и други организации, државните 
органи, граѓаните и приватните правни лица го упла-
туваат данокот на промет и другите приходи за-
прени при исплатата на сметките на граѓаните, на 
соодветните сметки предвидени со оваа наредба. 

31. Обврзниците на придонеси, даноци и другите 
уплатители, што ги уплатуваат приходите на смет-
ките определени со оваа наредба, при уплатувањето 
на приходите на односните сметки ќе го испишат 
врз уплатницата (образец на платниот промет) од-
носно врз вирманскиот налог (образец на платниот 
промет), покрај оперативниот број на филијалата 
на Службата на општественото книговодство, бројот 

и називот на сметката и статистичката ознака на оп-
штината предвидена од страна на Службата на оп-
штественото книговодство. 

Службата на општественото книговодство ка ј 
која се врши уплатувањето на приходите ќе им ја 
соопшти на уплатителите статистичка ознака на оп-
штината. 

32. Уплатените приходи на буџетите и опште-
ствените фондови се распоредуват според определе-
ните инструменти (стопи) и според тоа на која оп-
штествено-политичка заедница или општествен 
фонд му припаѓаат приходите. Распоредувањето на 
уплатените приходи го вршат и тоа: 

а) Службата на општественото книговодство, во 
смисла на членот 32 став 1 од Законот за Службата 
на општественото книговодство: 

1) приходите на буџетите на општествено-поли" 
тичките заедници предвидени во рамките на основ-
ната сметка бр. 840 — на секој 8 и 25 ден во месецот, 
како и на 31 декември. 

Покрај наведените рокови, распоредувањето на 
приходите од придонесот од личниот доход од рабо-
тен однос и придонесот за образование од личниот 
доход од работен однос наведени во точката 2, да-
ноците наведени во тачката 4, царините наведени во 
тачката 6 и придонесите и даноците на граѓани на-
ведени во точката 12 на оваа наредба, се врши и 
секој 18 во месецот; 

2) приходите на општествените фондови пред-
видени во рамките на основната сметка 842 — секој 
10 и 27 ден во месецот, како и на 31 декември, освен 
приходите што се уплатуваат на сметките бр. 842-980 
и 842-998 а се распоредуваат тримесечно. 

Уплатените приходи на сметката бр. 847 — При-
донес за социјално осигурување се распоредуваат 
на соодветните фондови според пропишаните стопи 
на придонесот во роковите што ги определил над-
лежниот орган; 

3) приходите уплатени на проодните сметки бр. 
840-990, 840-991, 840-992, 840-993, 840-994, 840-996, 
840-997, 840-1000 и 842-1001 - секој 5, 15 и 22 ден 
во месецот, а приходите уплатени на преодната смет-
ка бр. 842-995 — секој 22 ден во месецот; 

б) општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на финансиите со издавање налози и спе-
цификации за приходите уплатени на сметката бр. 
846 — Збирна-проодна сметка на придонесите и да-
ноците на граѓани — секој 5, 15 и 22 ден во месецот, 
како и на 31 декември. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на финансиите односно надлежниот орган 
на градот ги распоредува (издава налози) при-
ходите уплатени на сметките бр. 842-980 и 842-998 во 
корист на организациите за стопанисување со стан-
бените згради — на крајот на секое тримесечје; 

в) органот на управата со издавање налози за 
сопствените уплатени приходи на евидентната смет-
ка бр. 845 — секој" 5 и 22 ден во месецот, како и на 
31 декември, а царинарниците — секој 10, 20 и по-
следниот ден во месецот. 

Ако општествено-политичката заедница или оп-
штествениот фонд тоа го бара, распоредувањето на 
уплатените приходи може, освен во роковите опре-
делени во одредбите под а) на оваа точка, да се 
врши и во други рокови. 

33. Приходите на сојузниот буџет остварени до 
31 декември 1967 година, а уплатени во сојузниот 
буџет до 31 јануари 1968 година, во смисла на членот 
1646 од Основниот закон за финансирањето на оп-
штествено-политичките заедници, се уплатуваат на 
соодветните сметки од Наредбата за уплатување на 
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приходите на оптштествено-политичките заедници 
Службен лист на СФРЈ" бр. 50/66 и 5/67). 

Ако другите општествено-политички заедници 
во смисла на членот 1646 став 3 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници одлучат приходите остварени до 31 декем-
ври 1967 година а уплатени до 31 јануари 1968 го-
дина да му припаѓаат на буџетот за 1967 година, тие 
приходи ќе се уплатуваат на соодветните сметки од 
наредбата наведена во ставот 1 на оваа точка. 

Уплатители^ на приходите од ст. 1 и 2 на оваа 
точка на налогот за уплата на приходите во десниот 
агол ќе назначат „за 1967 година". 

34. Содржината на статистичките извештаи за 
остварените и распоредените приходи на буџетите и 
општествените фондови ќе се утврди во согласност 
со прописот за донесување план на статистичките 
истражувања. 

35. Со денот на влагувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за уплатување 
на приходите на општествено-политичките заедници 
(„Службен лист на СФРЈ'', бр. 50/66 и 5 67). 

36. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1968 година. 

Бр. 4-10494 
12 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

7 3 3 

Врз основа на членот 5 став 3 од Законот за 
ограничување на испораката на електрична енер-
гија во случај на општ недостиг на електрична 
енергиј-а („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65), 
јузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБА-
ТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕ. 
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Наредбата за ограничување испораката на 
електрична енергија на потрошувачите на терито-
ријата на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 44/67) престанува да важи. 

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

Бр. 7008/1 
28 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

др Боривое Јелиќ, с. р. 

7 3 4 . 

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 донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЦИ 

ЗА ОБРАБОТКА НА АВТОМАТИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува југословенскиот стандард: 
Челици за обработка на автом-ати. 

Технички услови за изработка и ис-
порака - - - - - - - - JUS С.В0.505 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавено во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ов-а 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1968 година. 

Бр. 04-9282/1 
6 декември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

7 3 5 . 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ЈАГЛЕН 

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

Јаглен: 
Општи услови - - - - - - JUS В.Н0.001 
Методи на испитување — — — JUS В.Н9.002 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сил-а 
на 1 април 1968 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Јаглен. Општи услови Привр. — JUS В.Н0.001 
Јаглен. Методи на испитување. 

Привр. - - . - - - - - - JUS В.Н9.002 
донесени со Решението за донесување нови привре-
мени југословенски стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/52) и изменети со Решението за изме-
на на привремените југословенски стандарди за 
јаглен („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/63). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 април 1968 
година. 

Бр. 03-9000/1 
23 ноември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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7 3 6 . 

Врз основа на членот 4, став 1, члено? 25 став 
'4, и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/60 и 
32/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-

ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 
ЧЕЛИЦИ ЗА АВТОМАТИ 

1. Решението за југословенскиот стандард за 
челици за автомати („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/62) престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1968 
година. 

Бр. 04-9282/1 
6 декември 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за ус-
ловите за признавање на земјоделски саден мате-
ријал, на македонски јазик, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ'', бр. 51/67, се поткраднала долу наве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИЗНА-
ВАВМЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Во членот 2 точка 4 наместо зборот: „обрежан" 
треба да стои: „ожилен". 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град. 29 декември 1967 година, 

И З В Е С Т У В А Њ Е 

Во текстот на Законот за дополнение на Основ-
ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници, објавен во српскохрватското из-
дание на „Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67, се пот-
краднаа долу наведените грешки: 

1. Во членот 1 на законот во ставот 2 на но-
виот член 1466 наместо втората реченица која гла-
си: „Ти приходи могу се распоређивати за плаћаље 
обавеза кој е су носиоци и корисници реа дизова л и 
до 31. децембра текуће године, а највише до из-
носа који су им утврђени у посебном делу савезног 
буџета за односну годкну." треба да стои реченица-
та: „Ти приходи могу се распоређивати ноеиоцима 
и корисницима средстава савезног буџета, за извр-
шена обавеза буџета створених до 31. децембра 
текуће године, а највише до износа кој и су им 
утврђени у посебном делу савезног буџета за од-
носну годину — до 31 јануара наредне годиме.". 

2. Во членот 2 наместо зборовите: „осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ" 
треба да стојат зборовите: „1. јануара 1968. године". 

Исправката на овие грешки ќе се објави во 
наредниот број на српскохрватското издание на 
,.Службен лист на СФРЈ'4, 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 1 

СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичк-а Република 
Македонија" во бројот 11 од 17 март 1967 година 
објавува: 

Правилник за организацијата и работата на у-
чилиштата и паралелките за основно образование 
на возрасшгге; 

Решение за утврдување список на работни ор-
ганизации кои ги исполнуваат условите за вршење 
анализа на сточна храна; 

Решение за распишување на гласање за отпо-
вик на пратеник во Организационо-политичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија; 

Исправка на Одлуката за утврдување бројот 
на судиите и судиите поротници во Вишиот стопан-
ски суд во Скопје и во окружните стопански судови; 

Исправка на Законот за изменување и допол-
нување на Законот за здравствено осигурување на 
земјоделците. 

Во бројот 12 од 24 март 1967 година објавува: 
Одлука за образување на Комисија за културни 

врски со странство; 
Решение за престанување на мандатот и име-

нување членови на совети на одделни високошкол-
ски установи во СРМ; 

Решение за престанување на мандатот и имену-
вање членови на совети на одделни високошколски 
установи; 

Решение за престанување на мандатот и имену-
вање членови на совети на одделни високошколски 
установи; 

Решение за престанување на мандатот и име-
нување на членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за води; 

Решение за именување на еден член на Советот 
на Високата музичка школа во Скопје; 

Програма за имунизација на населението про-
тив заразните болести во 1967 година; 

Решение за распишување избори за една поло-
вина одборници на Градското собрание на Скопје. 

Во бројот 13 од 31 март 1967 година објавува: 
Одлука за задолжување на Социјалистичка 

Република Македонија со износ од 1,500.000 динари; 
Одлука за отстапување на средства од Резер-

вниот фонд на Социјалистичка Република М-акедо-
нија во полза на Републичката заедница за обра-
зование; 

Одлука за изменување на Одлуката за утврду-
вање бројот на судиите и судиите поротници во 
окружните судови; 

Одлука за избор на судии на окружните судови 
во Битола и Штип; 

Одлука за образување комисија за изготвување 
предлог за измена на Уставот на Соци-јалистичка 
Република Македонија; 

Одлука за усогласување на пензиите со дви-
жењето на просечните трошоци на животот во 1966 
година; 
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Одлука за дополнение на Одлуката з-а утврду-
вање на валоризационите коефициенти за пресме-
тување на личните доходи остварени во 1962, 1963, 
1964 и 1965 година на ниво на личните доходи од 
19С6 година; 

Одлука за основање стационарна здравствена 
установа за лекување на деца заболени од реума-
тични и други заболувања во Охрид; 

Одлука за измена на Одлуката за определување 
на највисокиот износ на пензискиот основ односно 

- личниот доход од кој молѕе да се определи пензија; 
Одлука за измена на Одлуката за граничниот 

износ на наЈниското пензиско примање за износот 
на заштитниот додаток и другите услови за обез-
бедување, користење и губење право на тој додаток; 

Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
делот на основниот и додатниот придонес на фондот 
на инвалидското и пензиското осигурување хој во 
1967 година им припаѓа на комуналните заедници 
на социјалното осигурување на работниците на име 
надоместок на фондовите за здравствено осигуру-
вање за трошоците на професионалната рехабили-
тација и заложување на инвалиди на трудот; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за износот на придонесот за додаток на деца на 
уживателите на пензија за 1967 година; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за извршување работите околу организирањето на 
службата за утврдување пензиски стаж ка ј заво-
дите за социјално осигурување; 

Одлука за поблиските услови за давање кре-
дити за учество за изготвувањето програми за тех-
ничка помош во стопанството: 

Тарифа за наплата за вршење на услуги во 
сточарското производство во СР Македонија. 

Во бројот 14 од 12 април 1967 година објавува: 
Закон за здравствено осигурување на земјодел-

ците; 
Правилник за поблиско определување елемен-

тите на структурата на цената на здравствените 
услуги; 

Правилник за поблиско определување на основ-
ните видови на здравствена заштита, на минимал-
ниот обем на одделни видови на здрав-ствени услуги 
и на основите на договарањето помеѓу организа-
циите на социјалното осигурување и здравствените 
установи; 

Објава на Републичката изборна комисија. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службен гласник Социјалистичке Републико 
Србије" во бројот 12 од 25 март 1967 година објавува: 

Закон за измени на Законот за ловството; 
Закон за архивската граѓа и архивската служба; 
Одлука за именување член на Одборот за На-

градата на Антифашистичкиот собор на Народното 
ослободување на Југославија; 

Одлука за именување претседател и членови на 
Комисијата за приготвување текстот на предлогот 
за измена на некои одредби на Уставот на Соција-
листичка Република Србија; 

Одлука за именување членови на филмскиот 
совет односно на советот за избор филмови во прет-
пријатијата за производство и промет на филмови; 

Одлука за потврда статутите на факултетите и 
вишите школи; 

Одлука за утврдување подрачјата и седиштата 
одделите за службата на државната безбедност; 

Решение за давање согласност на Одлуката за 
измени и дополненија на Статутот на Заводот за 
економика на домаќинството на СР Србија за про-
ширување на дејноста на Заводот; 

Решение за основање Општинското јавно обви-
нителство во Србобран; 

Решение за разрешување и именување членови 
на општинските изборни комисии за избор на од-
борници на општинските собранија. 

Во бројот 13 од 31 март 1967 година објавува: 
Закон за буџет на Социјалистичка Република 

Србија за 1967 година; 
Одлука за измени на Одлуката за надоместок 

на патните и други трошоци на републичките пра-
теници и функционери избрани или именувани од 
Републичкото собрание; 

Правилник за составот и работата на испитните 
комисии за полагање стручни испити за вршење 
работи на работни места во работни организации 
што имаат електроенергетски, котловски и други 
енергетски постројки и садови под притисок. 

Во бројот 14 од 8 април 1967 година објавува: 
Закон за материјалното обезбедување на учес-

ниците на Народноослободителна војна; 
Одлука за донесување план на статистичките 

истражувања од посебен интерес за Републиката 
за 1967 година; 

Одлука за одобрување Програмата на работата 
на Републичкиот фонд за развој на стопански не-
развиените подрачја во 1967 година; 

Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
основање Специјален завод за деца и младинци; 

Препорака за мерките за подобрување стандар-
дот на студентите; 

Решение за основање Комисија на Републички-
от извршен совет за следење на појавите и про-
блемите во врска со изградбата на ХЕ „Ѓердап" и 
за именување на нејзините членови; 

Решение за запирање од извршување на Одлу-
ката на Собранието на општина Тутин за преста-
нок на запишувањето ученици во прво одделение и 
за постепено укинување на Економското училиште 
во Тутик; 

Решение за разрешување директорот на Држав-
ниот архив на Социјалистичка Република Србија; 

Решение за назначување директор на Држав-
ниот архив на Социјалистичка Република Србија; 

Решение за назначување советник на републич-
киот секретар за култура; 

Правилник за програмата на стручни-от испит 
за работниците во органите на управата кои рабо-
тат на правни, економски и административни рабо-
ти и на општиот дел на стручниот испит за ра-
ботниците кои работат на други ра-боти; 

Правилник за програмата на посебниот дел на 
стручните испити на работниците со висока, виша 
и средна школска подготовка во органите на упра-
вата за народна одбрана; 
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Правилник за програмата на посебниот дел на 
стручниот испит за работниците во органите на Сп-
равата кои работат на статистички работи; 

Правилник за програмата на посебниот дел на 
стручниот испит за работниците во органите на уп-
равата кои работат на геодетски работи и на работи 
на катастарот на земјиштето; 

Додаток: Заков за буџетот и за Посебниот дел 
на буџетот на СРС за 1967 година. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалистич-
ке Републике Хрватске во бројот 13 од 30 март 
1967 година објавуваат: 

Закоп за спроведување на Уставниот закон за 
измена на Уставот на Социјалистичка Република 
Хрватска: 

Заков за помош на жртвите на фашистичкиот 
терор (пречистеа текст); 

Одлука за одобрување на Програмата за рабо-
тите и за потврда на Финансискиот план на Репу-
бличкиот фонд на водите за 1967 година; 

Решение за дополнение на Решението за наз-
начување постојани судски вештаци ка ј стопански-
те судови во СР Хрватска за 1964 година; 

Шеста објава за запишување во Регистарот по-
себно заштитени објекти на природата; 

Исправка на Законот за заштита на споменици-
те на културата (пречистен текст). 

Во бројот 14 од 10 април 1907 година објавуваат: 
Закон за повластиците во патничкиот сообраќај 

за младинци и деца; 
Закон за определување премија за кравјо мле-

ко во 1967 година; 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

За надоместоците на пратениците и функционерите 
што ги избира или именува Саборот на Социјалисти-
.чка Република Хрватска; 

Упатство за примена на чл. 15 и 23 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон за измена на 
Уставот на Социјалистичка Република Хрватска; 

Решение за измени во Решението за именување 
општински изборни комисии за спроведување из-
бори за членови на општинските и околиските со-
бранија; 

Одлука за финасискиот план на фондот на ин-
валидското и пензиското осигурување и на фондот 
за додаток на деца за 1967 година; 

Одлука за финансискиот план на фондот за 
задолжителното здравствено реосигурување за 1967 
година 

Одлука за спроведување на задолжителното 
здравствено реосигурување и за определување та-
рифа на премиите за 1967 година; 

Одлука за определување на делот на основниот 
придонес и на додатниот придонес остварени за фон-
дот на инвалидското и пензиското осигурување што 
им припаѓа на комуналните заедници на име надо-
месток на фондовите на здравственото осигурување 
за трошоците на професионална рехабилитација и 
за занос л ување инвалиди на трудот за 1967 година; 

Одлука за пресметување и плаќање придонес за 
здравствена заштита на пензионерите за 1967 година 

Одлука за височината на придонесот за здрав-
ствено осигурување на членовите на потесното се-
мејство на југословенските државјани кои во стран-
ство стапиле на работата односно и здравствено се 
осигурени во странство; 

Одлука за граничниот износ на најниското пен-
зиско примање; 

Одлука за валоризационите коефициенти за 
пресметување на личните доходи остварени во 1961, 
1962, 1963, 1964 и 1965 год,ина на нивото на личните 
доходи од 1966 година. 

С О Д Р Ж И Н А ; 
Страва 

677. Резолуција за основите на економската 
политика за 1968 година — — — — 1297 

' 678. Закон за СОЈУЗНИОТ буџет за 1968 година 1301 
679. Закон за измени на Законот за сојузниот 

буџет за 1967 година — — — — — 1305 
680. Закон за пренесување средства од сто-

панските резерви во сојузниот буџет — 1306 
681. Закон за измени и дополненија на Зако-

нот за воените судови — — — — — 1306 
682. Закон за дополнение на Основниот за-

кон за финансирање на општествено-по-
литичките заедници - — — — — — 1308 

683. Закон за насочување користењето на оп- ^ 
ределени средства во 1968 година — — 1308 

684. Закон за измени на Законот за вкупниот 
износ на средствата со кои општествената 
заедница учествува во обновата и изград-
бата на Скопје — — — — — — — 1309 

685. Закон за дополненија на Законот за бан- . 
ките и кредитните работи — — — — 1310 

686. Закон за насочување средствата што ќе 
се користат за давање определени креди-
ти за инвестиции — — — — — — 1310 

687. Закон за измени и дополненија на Основ-
^ ^ ниот закон за придонесите и даноците 

на граѓаните — — — — — — — 1311 
688. Закон за дополненија на Законот за про-

метот на стоки и услуги со странство — 1312 
689. Закон за измена на Основниот закон за 

данокот на промет — — — — — — 1313 
690^ Закон за измени на Основниот закон за 

административните такси — — — — 1313 
691. Закон за измени и дополненија на Зако-

нст за Царинската тарифа — — — — 1313 
692. Закон за дополненија на Законот за де-

визното работење — — — — — — 1315 
693. Закон за дополнение на Законот за Слу-

жбата на општественото книговодство — 1315 
/694Ј Закон за привремено запирање порастот 

на личните доходи во работните органи-
зации од определени дејности — — — 1316 

695. Закон за дополнение на Законот за ов-
ластување на републиките за воведување 
додатен данок на промет на стоки на I 
мало — — — — — — — — — 1316 м 
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Страна 
Основен закон за утврдување на грани- -
дата до која може да се определува ви-
сочината на придонесот од личниот до-

гход од работен однос за 1968 година — 1317 
657. Закон за измена на Законот за сојузните 

придонеси од личниот доход на граѓаните 1317 
698Л Основен закон за придонесот на средства-
^^шЅ та за заедничка потрошувачка — -
699. Закон за измени и дополненија на За-

к о н о т за формирањето и употребата на 
средствата на заедничките резерви на сто 

^ланските организации — — 
700. Јвахон за измена на Основниот закон за 

^ и з б и р а њ е на работнички совети и други 
органи на управувањето во работните 

""""^организации — — — — — — — — 
701.у0сновен закон за задолжително примање 
- - ^ на приправници во работните организации 1319 
702. Закон за измени и дополненија на Основ-

ниот закон за организацијата и финансии 
рањето на социјалното осисурување — — 1320 

7Q3,' Закон за измени и дополненија на Ос-
новниот закон за пензиското осигурување 1322 

704. Закон за измени и дополненија на За-
конот за воените инвалиди од војните — 1323 

705. Закон за давање кредит на Социјалис-
тичка Република Црна Гора за потребите 
на инвалидското и пензиското осигуру-
вање - - - - - - - - - - 1324 

706. Закон за измена и дополнение на Оп-
штиот закон за финансирање на опреде-
лени форми на општествена заштина на 
децата — — — — — — — — 1325 

707. Закон за додатокот на деца на водните 
лица во активна служба на Југословен-
ската народна армија — 

708. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за издавање нови банкноти и ковани 
пари - - - - - - - — — 1329 

709. Закон за укинување визи за странци во 
1968 година - - - - - - - - 1330 

710. Одлука за утврдување за 1968 година на 
вкупниот износ на девизи за потребите на 
општествено-политичките заедници и оп-
ределени организации — — — — — 1330 

711. Одлука за распоредот на девизите утвр-
дени за потребите на федерацијата за 1968 
година — — — — — — — — - 1330 

712. Одлука за утврдување дел од сојузниот 
придонес од личниот доход од работен 
однос кој им се отстапува на републиките 
заради обезбедување средства за финан-
сирање определени форми на инвалид-
ска заштита — — — — — — — — 1331 

713. Одлука за давање согласност Сојузниот 
завод за статистика да може да преземе 
седумгодишна обврска што се извршува 
во девизи — — — — — — — — 1331 

714. Одлука за највисоките износи на надоме-
стоците за работите и услугите на Служ-
бата на општественото книговодство — 1331 

715. Одлука за отворање Конзулат на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија во Кливленд — Соединети Аме-
рикански Држави — — 

716. Одлука за отворање Дипломатско-конзу-
ларно претставништво на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во 
ранг на пратеништво во Кувајт — — — 1334 

^ - ^ 1325 728. 

- - - 1334 

Страна 
717. Одлука за зголемување на царинските 

стопи за увоз на некои производи — — 1334 
718. Одлука за примена на ослободување од 

плаќање царина за стоки што се увезу-
ваат поради отстранување на последиците 
од земјотресот што го снајде градот и 
подрачјето на Дебар — — — — — — 1334 
Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за определување на стоките чиј из-
воз и увоз е регулиран — — — — — 1335 

720. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за увозот во 1968 година на стоки чиј 
увоз е условно слободен — — — — 1348 

721. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за утврдување на делот на девизите 
што работните организации можат да ги 
користат во смисла на чл. 16 и 17 од За-
конот за девизното работење — — — 1348 

722. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за усогласување на стоковната 
размена со земјите со кои се склучени 
спогодби за плаќање по пат на клиринг 1349 

723. Одлука за обезбедување девизи за плаќа-
њата во 1968 година од работните органи-
зации од нестопански дејности — — — 1349 

724. Одлука за давање регрес при продажбата 
на вештачки ѓубриња за потребите на 
земјоделството и шумарството во 1968 го-
дина — — — — — — — — — 1350 

725.. Одлука за продавните цени на вештач-
ките ѓубриња за кои се остварува регрес 1361 

726. Одлука за определување премии за кравјо 
и овчо млеко во 1968 година — — — — 1351 

727. Одлука за определување премија за суров 
памук во 1968 година — — — — — 1352 
Решение за пренос на средствата од уки-
натите сојузни органи на управата и со-
јузните органи што вршат работи од ин-
терес за федерацијата врз новооснованите 
сојузни органи на управата, сојузни со-
вети и сојузни организации — — — — 1352 

729. Решение за дополненија на Решението за 
определување на царинските контингенти 1355 

730. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за единствениот контен 
план на стопанските организации — — 1355 

731. Правилник за измена на Правилникот за 
измени и дополненија на Правилникот за 
квалитетот на кафето и сурогатите на 
кафе, чајот, зачините, концентратите за 
супа, пекарскиот квасец, прашокот за пе-
чиво, прашокот за пудинг, диететските 
производи и адитивите — — — — — 1357 

732. Наредба за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници и 
општествените фондови — — — — — 1357 

733. Наредба за престанок на важењето на На-
редбата за ограничување испораката на 
електрична енергија на потрошувачите 
на територијата на Југославија — — — 1364 

734. Решение за југословенскиот стандард за 
челици за обработка на автомати — 

735. Решение за југословенските стандарди за 
јаглен — — — — — — — — — 

736. Решение за престанок на важењето на Ре-
шението за југословенскиот стандард за 

I челици за автомати — — — — — — 
Исправка на Правилникот за условите за 

признавање на земјоделски саден мате-
ријал — — — — — — — — — 

1364 

1365 
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