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118 
Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за 

девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66), во врска со членот 37 од Законот за прометот 
на стоки и у-слуги 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 1967 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ 

УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН 

1. Во Одлуката за увозот во 1967 година на'сто-
ки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/66) во точката 13 став 2 по зборот: 
„барањата" се става запирка и се додаваат зборо-
вите: „по претходно прибавено мислење од Сојуз-
ната стопанска комора,". 

Во ставот 3 зборовите: „по претходно прибавено 
мислење од Сојузната стопанска комора," и запир-
ката пред нив се бришат. 

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

Р. п. бр. 18 
15 февруари 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

119. 
Врз основа на ,членот 25 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУГИТЕ 
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е 
РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕДЕЛЕН 
ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИ-

ЛИВ ПО ИЗВОЗ 

1. Во Одлуката за работните организации што 
суровините и другите репродукциони материјали, 
чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен од-
нос спрема остварениот девизен прилив по извоз 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66) точката 10 се 
менува и гласи: 

„10. Работните организации што во смисла на 
точката 1 од оваа одлука не се должни увозот на 
суровини и други репродукциони ма,теријали да го 
вршат во определен однос спрема остварениот извоз 
на своите производи, можат да предложат увозот 
на суровини и други репродукциони материЈали за 
кои е пропишана форма на увоз врз основа беа глобално 

на девизна квота и девизен контингент да го вршат 
во определен однос на плаќањето на увозот спрема 
остварениот девизен прилив по извозот на нивните 
производи. 

Предлог за утврдување на односот во смисла на 
ставот 1 од оваа точка работната организација под-
несува до Сојузната стопанска комора, која тој 
гфедлог со свое мислење го доставува до Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија. 

Ако предлог во смисла на ставот 2 од оваа точ-
ка поднесуваат повеќе работни организации групи-
рани според сродноста на своите дејности, тие ра-
ботни организации можат договорно да ги утврду-
ваат и да му ги предлагаат на Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија за секоја работна орга-
низација износите на девизниот прилив по извоз 
и износите на плаќањето по увоз, и односите што 
произлегуваат од тоа. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
врз основа на предлогот и мислењето од ставот 2 од-
носно ставот 3 на оваа точка, го утврдува за секоја 
работна организација односот што произлегува од 
девизниот прилив по извоз и плаќањето по увоз, со 
тоа што односот на плаќањето по увоз спрема при-
ливот по извоз за работната организација не може 
да биде поповолен од односот што произлегува од 
договорите и спогодбите што таа работна органи-
зација ги склучила со овластената банка во 1963 
година. -

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
Л издава потврда на работната организација за ут-
врдениот однос од ставот 4 на оваа точка. 

Врз основа на потврдата на Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија од ставот 5 на оваа 
точка работната организација склучува со овлас-
тената банка што ќе ја одбере самата договор за 
плаќање на увозот во определен однос спрема оства-
рениот девизен прилив по извозот. Работната орга-
низација врши плаќање на увозот на суровини и 
други репродукциони материјали за кои е пропи-
шана форма иза увоз врз основа на глобална девиз-
на квота и девизен контингент со девизите на кои 
има право според девизниот прилив остварен во 
рамките на овој договор. 

Работните организации од ставот 1 на оваа точ-
ка ќе постапат во поглед начинот на поднесувањето 
на документацијата во согласност со прописите до-
несени врз основа на овластувањата од оваа од-
лука,44 

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

Р. п. бр. 19 
15 февруари 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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120. 
Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за де-

визното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛ-
НАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВО-
ЗОТ ВЛ СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1967 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 

глобалната девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини и други р-епродукциони материјал и за 
1967 година С, Службен лист не СФРЈ", бр. 37/66 и 
4/67) во точката 13 став 1 по зборот; „барања" се 
става запирка и се додаваат зборовите: „по прет-
ходно прибавено мислење од Сојузната стопанска 
комора,". 

Во ставот 2 зборовите: „по претходно прибавено 
мислење од Сојузната стопанска комора," и запир-
ката пред нив се бришат. 

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

Р. п. бр. 20 
15 февруари 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

121. 
Врз основа на членот 12 став 3 од Законот за 

СОЈУЗНИОТ буџет за 1967 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/66), Сојузниот извршев совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ШТО СОЈУЗ-
НИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА ГИ ОСТВАРУВА СО ВРШЕЊЕ НА 

СВОИТЕ УСЛУГИ ВО 1967 ГОДИНА 
1. Сојузниот завод за меѓународна техничка со-

работка може во 1967 година да остварува приходи 
од услугите што им ги врши на работните и други 
организации во областа на меѓународната техничка 
соработка. 

2. Приходите што ќе ги оствари со вршењето на 
услугите од точката 1 на оваа одлука Сојузниот за-
вод за меѓународна техничка соработка ќе ги ко-
ристи како средства за свеста редовна дејност. 

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

Р. п. бр. 21 
15 февруари 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен бовет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

122. 
Врз основа на членот 16 став 1 од Законот за 

сојузниот буџет за 1967 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/66), на предлог од Сојузниот геолошки 
завод, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 
ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖНИ 

РАБОТИ 
1. Средствата за геолошко-рударски истражни 

работи, предвидени во разделот 38, позиција 203, 

подгрупа 14-2 на сојузниот буџет за 1967 година, 
можат - до износот од 24,5 милиони динари да се 
користат за намените од Програмата за употреба на 
средствата предвидени во сојузниот буџет за 1967 
година за геолошко-рударски истражни работи (во 
понатамошниот текст: Програмата), која е составен 
дел на оваа одлука. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука можат 
да се користат само за оние истражни работи за 
кои е обезбедено учество од страна на заинтереси-
раните органи, установи и организации, во'височи-
ната што им одгаваг - на односите утврдени во 
Програмата. 

3. Средствата" на резервата од Програмата Со-
јузниот геолошки завод може да ги користи за не-
предвидени и недоволно предвидени потреби во 
Програмата. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4'. 

Р. и. бр. 22 
16 февруари 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

123. 
Врз основа на членот 12 став 2 од Царинскиот 

закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16'65), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 

I. ОПШТИ ОДРЕДОН 

Член 1 
Службена облека според одредбите од овој пра-

вилник се должни да носат за време на вршењето 
на службата работниците на царинската служба што 
работат во царинарниците и нивните организациони 
единици (царински испостави, царински реферати 
и лаборатории). 

Член 2 
Службената облека на работниците од членот 

1 на овој правилник е зимска и летна. 

И. СОСТАВНИ ДЕЛОВИ, КРОЈ И БОЈА НА 
СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА 

1. Зимска, службена облека 

Член 8 
Зимската облека се состои од: шапка (за мажи), 

баретка (за жени), сако, панталони односно здол-
ниште (за жени),, мантил со влошка, кошула однос-
но блуза (за жени), кравата, џемпер, шал, кожени 
нараквици и чевли. 

Како делови на зимска облека во смисла на 
ставот 1 од овој член се сметаат две кошули односно 
блузи (за жени), две кравати и две рала чевли. 

Член 4 
Деловите на зимската облека: шапка, баретка 

(за жени), сако, панталони и здолниште се израбо-
туваат од волнена камгарн-ткаетша во маслинеста 
боја. 

Мантилот е од диолен-ткаенина слична на бо-
јата на зимската облека. 
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Кошулата е во светлодрап боја односно бела 
боја за работниците на царинската служба што ра-
ботат на воздухопловни пристаништа. 

Блузата (за жени) е во бела боја. 
Краватата е во темнокостенлива боја. 
Џемперот и шалот се во маслинеста боја. 

Член 5 
Зимската облека го има следниот крој, и тоа: 
1) шапката — обичен марински крој, со сонцо-

бран од пластична маса кој по работ е опшиен со 
кожа и свиткан за 40в. Има подбрадник од лакира-
на кожа или пластична маса — во бојата на сонцо-
бранот, прицврстен со две мали копчиња; 

2) баретката — обичен крој; 
3) сакото — отворен крој, на еден ред со три 

копчиња, со соборени ревери и со разрез одзади. 
Се закопчува за мажите на десната а за жените — 
на левата страна. Широчината на околувратникот 
на средината од грбот изнесува 3 до 4 cm; широчи-
ната на реверите 7 до 8 cm, а отворот помеѓу реве-
рите и околувратникот 4 до 5 cm. На сакото на бо-
ковите од секоја страна се наоѓа по еден џеб со 
капак во широчина од 15 до 17 cm, а на градите на 
левата страна е засечен џеб во широчина од 10 до 
12 cm и два внатрешни џеба. Должината на сако-
то достига до половината на палецот од рака спу-
штена низ. телото. Ракавите се едноставни, со раз-
рез во долниот дел во широчина од 14 до 16 cm PI СО 
три копчиња. Предните страни на сакото во долниот 
дел имаат блага заоблена округлина. Сакото е по-
ставено; 

4) панталоните — обичен крој, без манжетни, 
чија средна широчина на долниот дел од ногавицата 
изнесува 21 до 24 cm. На панталоните се два џеба 
косо од страна, еден одзади со капак и еден мал 
отспреди за часовник. Панталоните имаат во појасот 
6 до 7 гајки, зависно од обемот на појасот; 

5) здолништето — обичен крој, во должина до 
10 cm под коленото, со набор одзади прошиен до 
половина; 

6) мантилот е од типот „Montgomery", со влош-
ка, во должина до 15 cm под коленото. Влошката е 
од пополна волнена ткаенина; 

7) кошулата — обичен крој, со двоен мех око-
лу вратник; 

8) блузата (за жени) — обичен крој; 
9) храватата — обичен крој и се врзува по дол-

жината; 
10) џемперот е од волна со .,V" изрез, без ра-

кави^, 
И) шалот е од волна, во должина од 120 cm а 

во широчина 40 cm; 

12) нараквиците се кожени, во браон боја 

2. Летна службена облека 

Член 6 
Летната облека се состои од: шапка (за мажи), 

баретка (за жени), сако, панталони односно здол-
ниште (за жени), кошула, односно блуза (за жени), 
кравата и чевли. 

Како делови на летната облека во смисла на 
ставот 1 од овој член се сметаат две кошули однос-
но блузи (за жени), две кравата и две рала чевли. 

Член 7 

Деловите на летната облека: шапка, баретка (за 
жени) сако, панталони и здолниште се изработу-
ваат од тергал-ткаенина во боја слична на бојата 
на зимската облека. 

Блузата (за жени) е во бела боја. 
Краватата е во темнокостенлива боја. 

Член 8 
Деловите на летната облека од членот 7 на овој 

правилник го имаат истиот крој како и соодветните 
делови на зимската службена облека. 

Кошулата е од типот „Montgomery", во светло-
драп боја, и се носи со или без сако. Има два џеба 
пришиени отстрана во височината на градите, соР 
капак кој се закопчува со мало копче. Широчината 
на џебовите е 8 до 10 cm а должината 10 до 12 cm. 
Ракавите имаат нормална должина, тие се со едно-
катни манжетни. Кошулата за работниците на ца-
ринската служба што работат на воздухопловни 
пристаништа е во бела боја. 

III. РОКОВИ НА ТРАЕЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА 
ОБЛЕКА 

Член 9 . 
Службената облека им се дава на работниците 

на царинската служба на бесплатна употреба со 
определен рок на траење 

Член 10 
Роковите на траењето за одделни делови на 

службената облека се следните: 
1) три години — за мантил со влошка; 
2) три години — за џемпер, шал и кожени на-

раквици; 
3) две години - за други делови на зимската 

и летната службена облека; 
4) две години - за зимски односно летни 

обувки. 
Роковите од ставот 1 на OBOI член се сметаат 

од денот кога ќе им се врачи службената облека 
на работниците на царинската служба. 

Во случај на отсуство на работник по кој и да 
е основ, рокот од ставот 1 на овој член ќе се про-
должи за времето поминато на отсуство, ако отсус-
твото траело подолго од три месеци. 

Член 11 
По истекот на рокот од членот 10 на овој пра-

вилник, службената облека преминува во сопстве-
ност на работникот на царинската служба на кој 
таа му е дадена на употреба. 

IV. ОЗНАКИ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА 

Член 12 
На средината од челниот Дел на шапката од-

носно беретката се носи емајлирана петокрака 
ѕвезда во црвена боја, во големина од 2,8 cm во 
пречник, без основа. 

Член 13 
На сакото, од левата страна, на средината на 

горниот џеб, се става амблем. Амблемот е емајли-
рана метална значка која се изработува од легура 
CuZn 90 (томбак), во големина 2 X 2 cm со рабови во 
жолта боја. На црното поле на амблемот се наоѓа 
жолто обрабена елипса во бела боја, во која е нат-
писот: „Carina" со посебно истакнатата буква ,,С" 
г,о зелеиомаслинеста боја а под елипсата е со жолта 
боја претставена државната граница. На зелено-
ма^линестото поле на амблемот е испишано со жол-
ти букви: „SFRJ". 

V. НОСЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА 
ОБЛЕКА 

Член 14 
Работникот на царинската служба што ќе при-

ми службена облека е должен во рокот на траење-
то да ја одржува облеката чисто и уредно. 

За време на определениот рок на траењето слу-
жбената облека не смее да биде отуѓена ниту да се 
вршат на неа какви и да било измени во кројот, 
бојата или ознаките. 
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ј Член 15-
Работниот на царинската служба кој не се 

придржува кон одредбите на овој правилник што 
се однесуваат до носењето и одржувањето до служ-
бената облека или КОЈ за време на определениот 
рхт на траењето службената облека ќе Ја отуѓи или 
па неа ќе изврши какви и да било измени во кро-
јот, бојата или ознаките или намерно грубо ќе Ја 
оштети или ќе ја загуби и слично — одговара за тоа 
дисциплински. , 

Во случајот од ставот 1 на овој член работни-
кот е должен со. свои лични средства да набави 
нова службена облека односно соодветен дел на 
службена облека. 

Член Iff 
Ако на работник на царинската служба му пре-

стане работниот однос, тој е должен службената 
облека, на која рокот на траењето не и истекол, да 
ја врати или да ја задржи со плаќање надоместок. 
Износот на надоместокот се пресметува според це-
ната по која службената облека е набавена и спо-
ред времето во кое е употребувана. 

Износот на надоместокот од ставот 1 на овој 
член се пресметува на тој начин што набавната 
вредност на службената облека се дели со бројот 
на месеците на пропишаниот рок за траење, па до-
биениот износ ќе се помножи со бројот на месеците 
што по престанокот на работниот однос преоста-
нале од денот на разрешувањето од должност до 
ленот на истекот на рокот на траењето, Секој за-
почнат месец се смета како цел месец, 

Ако на работник му престане работниот однос 
поради здобивање со право на старосна односно 
инвалидска пензија или поради смрт, службената 
облека не се враќа ниту се плаќа надоместок за неа. 

Од службената облека^ која по кој и да било 
основ преминува во сопственост на работник, се 
симнуваат сите ознаки. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
Службената облека според овоЈ правилник им 

се доделува на работниците на царинската служба 
по истекот на рокот на траењето предвиден за 
службенана облека што ја примиле според одред-
бите од Правилникот за службената облека на 
службениците на царинската служба. 

Член 18 
На работник на царинската служба на кој не 

му припаѓа службена облека според овој: правилник, 
на таа облека му при,паѓала според Правилникот за 
службената облека на службениците на царинската 
служба, а не la примил до денот на влегувањето 
ве сила на овој правилник, меше за времето што 
изминало од денот кога работникот требало да до-
бие службен облека па до денот на влегувањето во 
сила на овој правилник да му се исплати надоме-
сток кој се пресметува во смисла на членот Ш став 
2 од овој правилник. 

Член 19 
Евиденција за издавење и примање на службе-

ната облека води Управата за царини на СФРЈ. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој1 пра-

вилник престанува да важи Правилникот за служ-
бената облека на службениците на царинската слу-
жба („Службен лист на ФНРЈ", б ^ 23/62. ЈА 2^63^ 

Член П 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Бр. e-11672/I 
5 ноември 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии. 

Кире Глигоров, с. р. 

124. " 
Врз основа на членот 112 став 1 и членот 146 

од Основниот закон за рударството („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/60), во согласност со СОЈУЗНИОТ се-
кретар за труд, Сојузниот секретар за индустрија и 
трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАКУВАЊЕ СО 
ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА И МИНИРАЊЕ ВО 

РУДАРСТВОТО 

Член 1 
Ракувањето со експлозивни средства и ми шара-

њето во рударството се врши според Прописите за 
мерките за заштита при ракување со експлозивни 
средства и минирање во рударството, кои се отпе-
чатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/67 и се составен дел од, овој правилник. 

Член t 
Постојните јамски магацини, помошни складови 

и прирачни магацини на експлозивни средства на 
рударските организации втераат да се доведат во 
согласност со одредбите од Прописите за мерките 
за заштита при ракување со експлозивни средства 
и минирање во рударството од, членот 1 на овој пра-
вилник во рок од една година од денот ца влегува-
њето во сила на овој правилник, 

По исклучок, ако не заканува поголема опасност 
по животот и здравјето на работниците, органот 
на управата надлежен за работите на рударството 
што дал дозвола за експлоатација може рокот од 
ставот 1 на овој член да го продолжи уште за една 
година. 

\ 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престануваат да важаѕ Правилникот за 
прописите за заштитните мерки при ракување со 
експлозивни средства и минирање во рударството 
(„Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 47/62^ заедно со Про-
писите за заштитните мерки при ракување со ек-
сплозивни средства и минирање во рударството (До-
даток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/62 и 
,.Службен лист на СФРЈ", бр. 38/64), кои се составеа 
дел на тој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила но истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 491 
26 јануари 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Канија Шадервд с. р. 
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125. 
Врз основа на членот 104 став 3 и членот 105 

став 6 од Законот за средствата на етпанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр,. 17/61, 30/62 
и 53/62 и ,службен лист на СФРЈ", бр, 14/65, 56/65, 
29/66, 1/67 и 7/67), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ГРА 
ЃАНИ X ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ВИДОВИ ПРЕДМЕТИ ШТО СОЧИНУВААТ ОС-
НОВНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА 
ПОТРОШУВАЧКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

1. Стопанските организации можат да ита ги 
продадат или дадат во закуп на граѓани и граѓански 
правни лица слздните предмети што ги сочинуваат 
и м а в т е основни средства или средства за заеднич-
ка потрошувачка, и тоа: 

1) предмети што според својата н а м е т служат 
за вртење занаетчиска дејност, за земјоделско про-
изводство или за вршења други дејности со icon, 
според важечките прописи, во вид на занимаат ин-
дивидуално можат да се занимаваат граѓани и гра-
ѓански правни лица; 

2) добиток од основното стадо; 
Ш предмети што сочинуваат основани средства 

или средства за заедничка потрошувачка а кои спо-
ред својата намена можат да им служат на граѓа-
ни за задоволување на нивните лични потреби или 
потребите на нивното домаќинство. 

2. Предметите од точката 1 на оваа наредба мо-
жат да им се продадат или дадат под закуп на 
трагани и граѓански задавам жица на начинот и под 
условите што се предвидени во чл. 96 до 99 и чн. 
105 и 106 на Законот за средствата на стопанските 
организации. 

X Одредбите од точката 1 на оваа наредба не се 
однесуваат на продажбата или давањето во закуп 
на граѓана и граѓански правни жица на земјишта, 
долгогодишни насади, шуми и стаабени и деловни 
зграда што сочинуваат основни "средства и сред-
ства за заедничка потрошувачка. Продажбата или 
давањето во закуп на тие предмета се врши врз 
основа на посебен сојузен закон. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престануваат да важат Наредбата за усло-
вите за продавање определени видови предмети од 
основните средства и од средствата на заедничката 
потрошувачка на грабани л на граѓански правни 
лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/58 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/64) и Наредбата за давање 
во закуп — на граѓани и на граѓански правни ли-
да — на предмети што сочинуваат основни сред-
ства на стопанските организации (,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/60). 

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

Бр. 1-1ША -6Т 
17 февруари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с, р. 

126, 
Врз основа на членот 1 од Законот за прометот 

на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), во врска со членот 89а 
став 2 од Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 21/61, 6/62, 16/62 
и 4/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), во со-
гласност со сојузниот секретар за индустрија и тр-
говија, сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ 
ДА ДОГОВАРААТ ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОРАКА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ИНДИВИДУ-

АЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

1. Со денот на почетокот на применувањето на 
Основниот закон за прометот на стоки („Службен 
лист на СФРЈ", бр, 1/67) престанува да вален На-
редбата за определување на условите под кои сто-
панските организации можат да договараат произ-
водство и испорака на земјоделски производи со 
индивидуалните земјоделски производители („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 24/63). 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на Објавувањето во „Службен лист на СФРЈ-% 

Ѕр. 08-312/3 
14 февруари 1967 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и 
шумарство, 

Душан ИлмсвжЈќ, с. р. 

127. 
Врз основа на точката 5 од Одлуката за усло-

вите и начинот за користење на средствата на со-
јузниот буџет за 1967 година за покривање на об-
врските за повластено возење С,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/67), во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и 
врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАШЕ НА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ 
И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОД СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВОЗИ 
ВО 1967 ГОДИНА ПО ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТ-

НИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

L Од средствата на сојузниот буре? за 1967 го-
дина предвидени за интервенции во стопанството 
во разделот 17 позиција 165 до износот од 21,560.000 
динари ќе се исплатува надоместок за извршените 
превози во внатрешниот јавен железнички, помор-
ски, речен, воздушен и друмски патнички сообра-
ќај — по повластиците предвидени: 

1) со Законот за престанок на важењето на Од-
луката за лицата што имаат право на повластица 
во возењето при користењето на годишниот одмор 
и на Одлуката за определување повластици во пат-
ничкиот сообраќај (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/65), и тоа за: 

а) пратениците на Сојузната скупштина, 
б) народните херои, 
в) носителите на ордените; Караѓорѓева ѕвезда 

со мечеви, Бел орел со мечеви и Златна медал ја на 
Обилиќ, 

г) носителите на „Партизанска споменица 1941% 
д) воените од војните и жирновремените воени 

Јтнвалиди, 
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ѓ) слепите лица; 
2) со Законот за престанок на важењето на За-

конот за повластиците ^о патничкиот сообраќај за 
младината и децата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1.Н7), и тоа за; 

а) училишни и научни екскурзии на ученици 
и студенти, 

б) колективни патувања на пионери, 
в) патувања на младина и деца кога во групи 

се упатуваат во закрепувалншта, летувалиште, од-
моралишта или на логорување, 

г) групни патувања на членови на Феријалниот 
сојуз на Југославија и на членови на Сојузот на 
извидниците на Југославија, и тоа кога патуваат во 
група од најмалку,5 лица. 

2. Надоместокот за, извршените повластени пре-
вози во 1967 година (во понатамошниот текст: на-
доместокот) сообраќајните стопански организации 
што вршат превоз на патници во јавниот сообраќај 
можат да го остваруваат од средствата на сојузниот 
буџет за 1967 година само за превози извршени на 
релациите односно линиите предвидени во редот 
на возењето и по однапред утврдените редовни це-
ни на превозот. 

3. Надоместокот го остваруваат сообраќајните 
стопански организации со поднесување барање по 
истекот на месецот во кој се извршени повластените 
превози. 

Барањето за исплата на надоместокот сообра-
ќајната стопанска организација го поднесува до ор-
ганизационата единица на Службата на општестве-
ното книговодство ка) која има жиро-сметка. Кон 
барањето за исплата на надоместокот мора да се 
приложи преглед на извршените повластени прево-
зи со пресметка, составен на начинот определен со 
оваа наредба. 

4 Исплатите по барањата за исплата на надо-
местокот поднесени според точката 3 од оваа на-
редба, ги врши организационата единица на Служ-
бата на општественото книговодство кај која се 
БОДИ сметката што треба да се товари со исплате-
ните износи на надоместокот. 

5. Пресметувањето на надоместокот се врши врз 
основа на издадените возни исправи за повластено 
возење. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, за железничките транспортни претпријатија 
пресметувањето на надоместокот се врши: 

1) во паушални износи утврдени со посебна 
спогодба според точката 2 став 2 на Одлуката за 
условите и начинот на користење на средствата од 
сојузниот буџет за 1967 година за покривање на 
обврските за повластено возење — за повластените 
(бесплатни) патувања на пратениците на Сојузната 
скупштина извршени од 1 јануари до 31 декември 
1967 година; 

2) во износи пресметани врз основа на подато-
ците од благајничките евиденции на железничките 
станици и патничките агенции за издадените возни 
билети за повластено возење, и тоа: 

а) за повластените групни патувала на млада-
на и деца извршени од 1 јануари до 31 март 1967 
година; 

б) за другите повластени патувања извршени 
од 1 јануари до 31 декември 19Ѕ7 година. 

Железнички сообраќај 

6. За исплата на надоместокот на железничките 
транспортни претпријатија Заедницата на Југосло-
венските железници поднесува за сите претпријати-
ја заедничко барање, кои кое прилага збирни пре-
гледи и рекапитулација според обрасците бр. 1 
до 6. 

7. Збирните прегледи се составуваат според ка-
тегорија'! а на корисниците на повластицата и ви-
дот на повластицата, и тоа: 

1) за бесплатниот превоз на пратениците на Со-
јузната скупштина - на образецот бр. 1 Збирен 
преглед бр. 1, во кој се назначуваат категоријата 

' на корисниците на повластицата, вкупниот број на 

корисниците на повластицата, проценетиот број на 
патувањата за 1967 година, проценетиот просечен 
превезен пат, височината на редовната возна цена 
за едно патување на проценетиот просечен преве-
зен пат и вкупниот износ на надоместокот за про-
ценетиот број на патувањата (годишно и месечно), 
како и спогодбата за проценување; 

2) за бесплатниот превоз на народните херои, 
носителите на орденот Кара ѓорѓева ѕвезда со мече-
ви, орденот Бел орел со мечеви и Златна медалја 
на (Збилиќ, носителите на „Партизанска споменица 
1941", воените од војните и мирновремениот воени ин-
валиди и нивните придружници и придружници^ 
ма слепи лица - на образецот бр. 2 Збирен преглед 
бр. 2, во кој се назначуваат категориите на корис-
ниците на повластицата, вкупниот број преве-
зените корисници на бесплатен превоз и вкупниот 
износ на редовната возна цена за извршениот бес-
платен превоз и се потврдува дека збирниот. пре-
глед е составен врз основа на податоците од бла-
гајничките евиденции на железничките станици и 
патничките агенции за издадените возни билети за 
повластен превоз; 

3) за поединечните превози по повластиците ,од 
75% од редовната цена на превозот за сите катего-
рии корисници, освен младината и децата - на 
образецот бр. 3 Збирен преглед, бр. во кој се на-
значуваат категоријата на. 'корисниците ла- повлас-
тицата, вкупниот број на превезените корисници 
на повластено возење,' вкупниот износ на редовните 
возни цени, вкупниот наплатен износ по возните 
билети и вкупниот износ на надоместокот и се пот-
врдува дека збирниот преглед е доставен врз ос-
нова на податоците од благајничките евиденции на 
железничките станици и патничките агенции за из-
дадените возни билету за повластен превоз; 

4) за бесплатниот превоз на ортопедски колички 
и други ортопедски помагала на воените од војните 
и мирновремените воени инвалиди и на посмртни 
останки на лица што и припаѓаат на таа категорија 
корисници на повластица — на образецот бр. 4 Зби-
рен преглед бр. 4, во кој се назначуваат предметот 
на превозот, вкупниот број на превезените пратки 
и вкупните износи на редовната возарина и се пот-
врдува дека збирниот преглед е составен врз осно-
ва на податоците од статичните сметковни евиден-
ции и превозните исправи; 

5) за групните повластени патувања на младина 
и деца (точка 1 под 2) со повластица од 75% од р е ^ 
доената цена на превозот — на образецот бр. 5 
Збирен преглед бр. 5, во кој се назначуваат катего-
ријата на корисниците на повластицата, вкупниот 
број на превезените корисници на повластицата, 
вкупниот износ на редовната возна цена, вкупниот 
наплатен износ за извршениот превоз по повласти-
цата и вкупниот износ на надоместокот и се по-
тврдува дека збирниот преглед е составен врз осно-
ва на податоците од благајничките евиденции на 
железничките станици и патничките агенции за 
издадените возни билети за повластен превоз. 

Врз основа на збирните прегледи од ставот 1 на 
оваа точка се составува Рекапитулација на збирни-
те прегледи на образецот бр. 6. 

Поморски, речен и друмски сообраќај 
8. Сообраќајните стопански организации на по-

морскиот, речниот и друмскиот сообраќај ги подне-
суваат непосредно своите барања за исплата на на-
доместокот. Кон барањето за исплата на надоместо-
кот сообраќајната стопанска организација е должна 
да приложи списоци на извршените повластени 
превози според видовите на повластицата, и тоа: 
список на извршените бесплатни превози на сите 
категории корисници на повластено возење, список 
па извршените превози на сите категории корисни-
ци на повластено возење со повластица од 15% од 
редовната цена на превозот, список на извршените 
бесплатни превози на ортопедски колички и други 
ортопедски помагала на воени од војните и мирно-
времени воени инвалиди и на посмртни останки на 
лица што и припаѓаат на таа категорија корисници 
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на превозот, список на извршените превози на мла-
дина и деда при групно патување со повластица 
од 75% од редовната цена на превозот, како и ре-
капитулација на податоците од списоците. 

9. Списоците наведени во точката 8 на оваа на-
редба треба да ги содржат следните податоци: на-
зив на сообраќајната стопанска организација, број 
на возната исправа на корисникот ira повластицата, 
релација на извршениот превоз, износ наплатен на 
име возна цена, износ на редовната возна цена и 
износ што сет бара на име надоместок. 

На ќраЈОт на " секој список треба да се назначи 
вкупниот број на превезените корисници на повла-
стицата, вкупниот износ наплатен на име превоз,, 
вкупниот износ по редовната возна цена и вкуп-
ниот износ што се фара на име надоместок. 

Врз основа на списоците се составува Рекапи-
тулација на списоците на повластените превози на 
образецот бр. 7 

Воздушен сообраќај 
10. Сообраќајните стопански организации на 

воздушниот сообраќај ги поднесуваат непосредно 
своите барања за исплата на надоместокот. Кон ба-
рањето за исплата на , надоместокот сообраќајната, 
стопанска организација на воздушниот сообраќај е 
должна да цриложи списоци на извршените по-
властени превози според видовите на повластицит,е, 
и тоа: список на извршените бесплатни превози, 
список на извршените превози to повластица од 
50% и рекапитулација на податоците од списо-
ците. 

11. Списоците наведени во точката 10 на оваа 
наредба треба да ги содржат следните податоци' 
назив на сообраќајната стопанска организација, 
број на возната исправа на корисникот на повлас-
тицата, име и презиме на корисникот на повласти-
цата, релација на патувањето, износ наплатен на 
име возна цена, износ на редовната возна цена и 
износ што се бара на име надоместок. 

На крајот на секој список треба да се назначи 
вкупниот број на превезените корисници на повла-
стицата, вкупниот износ наплатен на име превоз, 
вкупниот износ по редовната возна цена и вкупни-
от износ што се бара на име надоместок. 

Врз основа на списоците се составува Рекапи-
тулација на списоците на повластените превози на 
образецот бр. 8. 

12. Службата на општественото книговодство ги 
прегледува барањата за исплата на надоместокот и 
пресметките, и кога ќе утврди дека пресметката е 
исправна а барањето за исплата на надоместокот 
основано, го одобрува износот на надоместокот во 
корист на жиро-сметката на подносителот на бара-
њето, на товар на сметката бр. 603-638/81 - Надо-
месток на сообраќајните претпријатија во 1967 го-
дина (70). 

13. Службата на општественото книговодство 
води евиденција за извршените исплати на надо-
местокот — по гранките на сообраќајот. 

Службата на општественото книговодство го 
известува Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски до 10-тиот ден во месецот за износите на из-
вршените исплати на надоместокот во претходниот 
месец — по гранките на сообраќајот. 

14. Лицата наведени во точката 1 на оваа на-
редба што според посебни прописи имаат право на 
повластен превоз во патничкиот сообраќај, ја ко-
ристат повластицата врз основа на посебни исправи, 
и тоа: 

1) пратениците на Сојузната скупштина — врз 
основа на пратеничката легитимација; 

2) народните херои - врз основа на легитима-
цијата за повластено возење на носител на Орде-
нот на народен херој, што ја издава железничкото 
транспортно претпријатие, со важење за сите 
гранки на сообраќајот; 

3) носителите на орденот Караѓорѓева ѕвезда со 
мечеви, орденот Бел орел со мечеви и Златна ме-
далја на (Збилиќ — врз основа на легитимацијата 

за бесплатно возење на носител на орденот Кара-
ѓорѓева ѕвезда со мечеви, орденот Бел орел со ме-
чеви односно Златна медалја на Обилиќ, што ја 
издава железничкото транспортно претпријатие, со 
важење за сите гранки на сообраќајот, освен воз-
душниот; 

4) носителите на „Партизанска споменица 1941", 
— врз основа на легитимацијата за повластено во-
зење на носител на „Партизанска споменица 1941", 
што ја издава Заедницата на Југословенските же-
лезници со важење за сите гранки на сообраќајот; 

5) воените од водите и мирновремените воени 
инвалиди и дфуги лица што од тој основ го оства-
руваат правото fea повластено возење (пленови' 
семејството — уживатели на семејна инвалиднина, 
придружници на инвалиди) — врз основа на испра-
вата предвидена со Правилникот за остварување на 
правото на воените инвалиди од војните на бес-
платно и повластено возење („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 24/64" и 52/66), што ја издал оп-
штинскиот орган ќа управата надлежен за работи-
те на социјалната заштита, и тоа: 

а) книшката за повластено возење на воен ин-
валид (за приватни патувања); 

6) објавата за бесплатно возење на корисник на 
инвалидски права (за патувања заради остварување 
или користење на инвалидските права на инвали-
дот и уживателот на семејна инвалиднина и за 
придружникот на инвалидот); 

в) објавата за бесплатен превоз на ортопедски 
колички и други ортопедски помагала; 

г) објавата за бесплатен превоз на посмртни 
останки на воен инвалид; 

д) објавата за повластено возење на уживател 
на семејна инвалиднина; 

б) слепите лица - врз основа на книшката за 
повластено возење, што ја издал републичкиот или 
покраинскиот одбор на Сојузот на слепите на Ју-
гославија, а придружници^ на слепи лица - врз 
основа на објавата за бесплатен превоз, што ја из-
дала основната организација на Сојузот на слепите 
на Југославија на посебен образец; 

7) младината и децата, и тоа: 
а) за училишни и научни екскурзии на учени-

ци и студенти во група од најмалку десет ученици 
односно студенти - врз основа на потврда од учи-
лиштето што ја организирало екскурзијата и список 
на учесниците во екскурзијата; 

б) за колективни патувања на пионери и групни 
патувања на младина и деца, кога се упатуваат во 
закрепувалишта, летувалишта, одморалишта или на 
логорување колективно односно во група од најмал-
ку десет пионери, младинци односно деца - врз ос-
нова на потврда од младинската (пионерската) ор-
ганизација и список на учесниците во патувањето; 

в) за групни патувања од најмалку пет членови 
на Феријалниот сојуз на Југославија или Сојузот 
на извидниците на Југославија - врз основа на 
потврда од основната односно друга организација 
на Феријалниот сојуз на Југославија или Сојузот на 
извидниците на Југославија, што го организира 
патувањето и список на учесниците во патувањето. 

15. Според одредбите од оваа наредба се врши 
исплатување на надоместокот за повластените па-
тувања од точката 1 под 1 на оваа наредба извр-
шени од 1 јануари до 31 декември 1967 година и за 
повластените патувања од точката 1 под 2 на оваа 
наредба извршени од 1 јануари до 31 март, 1967 го-
дина. 

16. Обрасците бр. 1 до 8 се напечатени кон оваа 
наредба и се нејзин составен дел. 

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

Бр. 221/67-6 
10 февруари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, с. о. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ Образец бр. 1 
К О Н Т Р О Ж Ж О Д И Т Е Н а в р а ќ а м : железнички сообраќа! 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БР. 1 
ЗА МЕСЕЦ 1967 ГОДИНА 

за извршените бесплатни превози на пратеници на Сојузната скупштина кои право на бесплатно во-
зење имаат врз Основа на сојузните прописи наведени во точката 1 вод 1 под а) на Наредбата за 
определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за ис-
платување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повластиците во патничкиот соо-
браќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/67) 

: j 
Вкупен износ на 
надоместокот за 
проценетиот број 
на путовањата во 

динари 
годишно месечно 

Категорија на ко-
рисниците на по-

властицата 

Вкупен број 
на корисни^ 
ките на по-
властицата 

Проценет 
број на па-
тувањата за 
1967 година 

Проценет про-
сечен прово-

зен пат 

Височина на ре-
довната возна не-
на за едно пату-
вање на проце-
нетиот просечен 
превезен пат. во 

динари 

Пратеници на Сојузната 
скупштина 

и со букви Динари:  
Дека е овој збирен преглед составен врз основа на податоците утврдени спогодбено од страна 

на сојузниот секретар за сообраќај и врски, сојузниот секретар за финансии и Заедницата на Југо-
словенските железници, тврдат: 

На 1 1 1967 година Одговорен службеник Генерален директор 
Белгоал н а с м е т к о в о Д с т в е н а ? а на Заедницата на Југословенските р а А служба, железници, 

ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ Образец бр. 2 
КОНТРСМА^Н^ПРШСОДИТЕ Гранка на сообраќајот: железнички сообраќај 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БР. 2 
ЗА МЕСЕЦ 1967 ГОДИНА 

за извршените бесплатни превози на лица кои право на бесплатно возење имаат врз основа на со-
јузните прописи наведени во точката 1 под 1 под б), в), г) и д) на Наредбата за определување на по-
блиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надо-
местокот за извршените превози во 1967 година по повластиците во патничкиот сообраќај („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 9/67) 

Вкупен боги на гшевс Вкупен износ на редовната 
Категорија на корисниците на возна цена за извршениот 

повластицата ^ Ј Ѕ ^ Ѕ Ѕ Ѕ з бесплатен превоз бо 
динари 

Народни херои, носители на ордени, носители на 
„Партизанска споменица 1941", воени од војните 
и мирновремени воени инвалиди и нивни придруж-
ници, придружници на слепи лица 

и со букви Динари: : 

Дека е овој збирен преглед составен врз основа на податоците на благајничките евиденции на 
железничките станици и патничките агенции за месец 1967 година, тврдат: 

На 1967 година Одговорен службеник Генерален директор 
Белград н а сметководствената на Заедницата на Југословенските 

служба, железници, 
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ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ Образец бр, 3 
КОНТРOjS^HА^ПРШСОДИТЕ Гранка на сообраќајот: железнички сообраќај 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БР. 3 
ЗА МЕСЕЦ 1967 ГОДИНА 

за извршениот повластен превоз на лица кои право на повластица во возење од 75% од редовната 
возна цена имаат врз основ.а на сојузните прописи наведени во точката 1 под. 1 под б), г), д) и ѓ) 
од Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користења на средствата од сојуз-
ниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по, повластиците 
во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/67) 

Категорија на корисниците 
на повластицата 

Вкупен број на пре- Вкупно износот на 
везените корисници редовните возни 

на повластено ц е н и 

возење 

Вкупно наплате-
ниот износ 

според возните 
билети 

Вкупен износ на 
надоместокот 

в д и н а р и 

Народни херои, носители на „Пар-
тизанска споменица 1941", инвали-
ди (лични и семејни), слепи лица 

и со буреви Динари: 
Дека е овој збирен преглед составен врз основа на податоците "на благајничките евиденции на 

железничките станици и патничките агенции за месец - 1967 година, тврдат: 

На 1967 година 
Белград 

Одговорен службеник 
на сметководствената 

служба, 

Генерален директор 
на Заедницата на Југословенските 

железници, 

ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ 

Образец бр. 4 
Гранка на сообраќајот: железнички сообраќај 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БР. 4 
ЗА МЕСЕЦ 1967 ГОДИНА 

за извршените бесплатни превози на ортопедски колички и други ортопедски помагала на воени 
од војните и мирновремени воени инвалиди и посмртни останки на лица што ќ припаѓаат на таа 
категорија корисници на повластици врз основа на сојузните прописи наведени во точката , ! под 1 
под д) од Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од 
сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повласти-
ците во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/67) 

Предмет на превозот 
Вкупен број 

на превезените, 
пратки 

Вкупен износ на редовната возарина 
кој се бара на име надоместок за 

извршен превоз 
в о д и н а р и 

Ортопедски колички и други ортопедски помагала 

Посмртни останки на воени од војните и мир нов ре-
мени воени инвалиди 

В к у п н о : 

и со букви Динари: ' 
Дека'е овој збирен преглед составен врз основа на податоците на станичните сметковвни еви-

денции за месец 1967 година, тврдат: 

На 1967 година Одговорен службеник Генерален директор 
Белгоал н а сметководенената ' пна Заедницата на Југословенските 

служба, железници, 
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ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ Образец бр. 5 
К О Н Т Р О ^ Н А ^ Р Ш С О Д И Т Е Г р а н к а н а ^ р а М а ј о т : железнички сообракај 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БР. 5 
ЗА МЕСЕЦ 1967 ГОДИНА 

за извршените повластени превози на групи младина и деца, кои право на повластица од 75% од 
редовната возна цена имаат врз основа на сојузните прописи наведени во точката 1 под 2 под а), 
6), в) и г) од Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата 
од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повла-
стените во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/67) 

Категорија на корисниците 
на повластицата 

Вкупен број 
на превезени-
те корисници 

на повла-
стицата 

Вкупен износ 
на редовната 
возна дена 

Вкупен наплатев износ 
за извршениот превоз 

по повластицата 

Вкупен 
износ за 

надоместок 

в о д и н а р и 

Училишни и научни екскурзии на 
ученици и студенти, колективни 
патувања на пионери, групни па-
тувања на младина и деца упатени 
во летувалиште и сл., групни па-
тувања на членови на Фери јадни-
от сојуз на Југославија и на Со-
јузот на извидници те на Југосла-
вија 

и со букви Динари: ' 1 

Дека е овој збирен преглед составен врз основа на податоците на благајничките евиденции на 
железничките станици и патничките агенции за месец 1967 година, тврдат: 

На 1967 година 
Белград 

Одговорен службеник 
на сметководствената 

служба, 

Генерален директор 
на Заедницата на Југословенските 

железници, 

Образец бр. в 
Гранка на сообраќајот: железнички сообраќај 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ЗБИРНИТЕ ПРЕГЛЕДИ 
ЗА МЕСЕЦ -- Ѓ 1967 ГОДИНА 

за извршените повластени превози наведени во збирните прегледи бр. 1 до 5 по повластиците врз ос-
нова на сојузните прописи наведени во точката 1 ед Наредбата за определување на поблиските усло-
ви и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за из-
вршените превози во 1967 година по повластиците во патничкиот сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/67) 

Вкупен износ на ре- Вкупно наплатен износ Вкупен износ на 
Број на збирниот преглед доената возна тона на возната цена надоместокот 

ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ 

в о д и н а р и 
Збирен преглед бр 1 
Збирен преглед бр 2 
Збирен преглед бр, 3 
Збирен преглед бр. 4 
Збирен преглед бр. 5 

В к у п н о : 

и со букви Динари: - - - - - - - . 
Дека податоците врз основа на кои е составена рекалитулацијата на збирните прегледи во це-

лост им одговараат на податоците од збирните прегледи бр. 1 до 5 за месец 1967 година, 
тврдат: 
На 1967 година Одговорен служб!енкк: Генерален директор 

Белгоал на сметководствената на Заедницата на Југословенските 
^ ^ служба, железници, 
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- - Образец бр. 7 
(Назив на претпријатието) Г р а и к а ^ с о о б р а ќ а Ј о 1 . 

(Поморски, речен и езерски, друмски 
сообраќа!) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА СПИСОЦИТЕ НА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРЕВОЗИ 
ЗА МЕСЕЦ 1967 ГОДИНА 

за извршените бесплатни превози и превози по повластиците од 75% од редовната возна цена од сите 
категории корисници на повластено возење, и за извршените бесплатни превози на ортопедски кот 
л ички и други ортопедски помагала на воени од во јните и мирновремени воени инвалиди и на посмрт-
ни останки на лица што ќ припаѓаат на таа категорија корисници на повластица, врз основа на сојуз-
ните прописи наведени во Точката 1 од Наредбата за определување на поблиските услови и начинот 
на користење не средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените пре-
вози во 1967 година по повластиците во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/67) 

Вкупен број на Вкупен износ на- Вкупен износ вкупен износ 
Назив на списокот превезените кори- платен на име на редовната Ј Е т ш а п т назив на списокот санди на лошин превоз возна цена 

стадата ——. -
в о д и н а р и 

Список на бесплатните превози 
Список на поединечните превози 
со повластица од 75% 
Список на бесплатните превози на 
ортопедски помагала и посмртни 
останки на воени од војните и 
мирновремени воени инвалиди 

Список на превозите на групи 
младина и деца со повластица од 
75% 

В к у п н о : 
и со букви Динари: 

Дека списоците на бесплатните превози и списоците на превозите со повластица и оваа рекапи-
тулација се составени врз основа на податоците од односната сметковна (книговодствена) евиденција, 
тврдат: 
На 1967 година Одговорен службеник 

на сметководствената Директор на претпријатието, 
(Место) служба, 

Образец бр. Ѕ 
(Назив на претпријатието) Гранка на сообраќајот: Воздушен сообраќа! 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА СПИСОЦИТЕ НА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРЕВОЗИ 
ЗА МЕСЕЦ 1967 ГОДИНА 

за извршените повластени превози на лица кои пра во на повластено возење имаат врз основа на сојуз-
ните прописи наведени во точката 1 под 1 под б), г), д) и ѓ) на Наредбата за определување на поблис-
ките услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместо-
кот за извршените превози во 1967 година по повластиците во патничкиот сообраќај („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/67) 

Назив на списокот 
Вкупен број на 
превезените ко-
рисници на пов-

ластицата 

Вкупен износ 
наплатен на 
име превоз 

Вкупен износ 
на редовната 
возна пена 

Вкупен износ 
на надоместокот 

н а р и 

Список на бесплатните превози 
Список на превозите со повласти-
ца од 50% 

В к у п н о : 
и со букви Динари: 

Дека списоците на бесплатните превози и превозите со повластица "и оваа рекапитулација се 
составен врз основа на податоците од односната сметковна (книговодствена) евиденција, тврдат: 
На 1967 година Одговорен службеник 

"" на сметководствената Директор на претпријатието, 
(Место) слу жба, 
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123. 
Врз основа на точката 6 став 2 од Одлуката за 

регулирање на односите в а деловните банки со На-
родната банка на Југославија по работите на крат-
корочно кредитирање („Службен лист на СФРЈ", бр. 
50/66), гувернерот на Народната банка на Југослави-
ја донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРАЌАЊЕ ДЕЛ НА ПОСЕБНИОТ КРЕДИТ НА 
ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ , НАРОДНАТА БАНКА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

- 1. Деловните банки што користат посебен кре-
дит од точката 6 став 1 на Одлуката за регулирање 
на односите на деловните банки со Народната банка 
на Југославија по работите на краткорочно креди-
тирање, се должни да "к вратат'на Народната банка 
на Југославија дел од тој кредит во височина од 
12% од состојбата на Долгот по тој кредит на 28 
февруари 1967 година. 

2. Делот на кредитот утврден во смисла на точ-
ката 1 од оваа одлука, банките се должни да ќ го 
вратат на Народната банка на Југославија според 
следната динамика: 

1) до 20 март 1967 година — најмалку 33%; 
2) до 20 мај 1967 година — најмалку 33%; 
3) до 20 јуни 1967 година - остатокот. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

О бр. 21 
17 февруари 1967 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
др Никола Миљаниќ, с. р. 

- - - - - - - JUS М.С5.011 

JUS М.С5.804 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1968 година. 

Бр. 27-862/1 
10 февруари 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб ВитороБиќ, с. р. 

129. 
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 
Jу ̂ словенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

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

ВОДНИ И САНИТАРНИ АРМАТУРИ 

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

Водоводни и санитарни армату-
ри со работен притисок до 16 kp/cm8. 
Технички прописи за изработка и ис-
порака 

Санитарна арматура. Стоечка ба-
терија со подвижен испуст. Главни 
надворешни мери и приклучни мери 

Санитарна арматура. Стоечка ба-
терија со споени вентили и со подви-
жен испуст. Главни надворешни 
мери и приклучни мери — — — 

130. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за станд-ардизација донесува 

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

ЛА ЗА СВЕТИЛКИ 

1. Во издание на, Југословенскиот заввод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди' 

Стакла за светилки 
Мери на стакло и прстенест но-

сач - - - - - - - - JUS N.L5.132 
Мери на отворите на стакла без 

врат и нивни носачи — — — — JUS N.L5.133 
Мер-и на попустот за потпирка JUS N.L5.134 
Мери на свитканиот врат на стак-

ло и фаќалка на светилка — — — JUS N.L5.135 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод За стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година. 

Бр. 15-861/1 
10 февруари 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација. 
Славољуб Виторовиќг с. р. 

JUS М.С5.810 
Санитарна арматуура. Сифон за 

мијалник. Главни надворешни мери 
и приклучни мери — — — — — JUSM.C5.810 

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

131. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

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

ТРИЧНИ СИЈАЛИЦИ 

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

Гранично мерило за проверка на 
воспоставувањето на контакт за си-
јалици со подножје Е 14. Главни мери JUS N.L1.075 

Гранично мерило за проверка на 
заштитата од случаен допир за сија-
лици со подножје Е 14. Главни мери JUS N.L1.080 
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Сијалици за општа употреба: 
Сијалици во форма на топка. 

Главни мери и карактеристики — - JUS N.L1.202 
Сијалици во форма на свеќа. 

Главни мери и карактеристики — — JUS N.L1.203 
Подножја за сијалици: 
Подножја Ѕ 7. Главни мери — — JUS N.L1.210 
Подножја Ѕ 8,5. Главни мери — JUS N.L1.211 
Минијатура сијалици: 
Сијалици за осветлување скали. 

Главни мери и карактеристики — — JUS N.L2.511 
Сијалици за батериски светилки. 

Главни мери и карактеристики — — JUS N.L2.520 
Сијалици за велосипеди. Главни 

мери и карактеристики — — — — JUS N.L2.53Q 
Тлеав стартер за флуоресцентни 

певки: 
Технички услови — — — — JUS N.L4.030 
Гранични мерила — — — — JUS N.L4.032 
Светилки за сијалици со вжарено 

влакно. Технички услови и испиту-
вање - - - - - - - - JUS N.L5.110 

Светилки за сијалици со вжарено 
влакно: 

Светилки за бесење. Дополнител-
ни технички услови — — —" — — JUS N.L5.111 

Светилки за в пуштено вградува-
ње. Дополнителни технички услови — JUS N.L5.112 

Светилки со подножје. Дополни-
телни технички услови — — — — JUS N.L5.113 

Рачни светилки. Дополнителни 
технички услови — — — — — JUS N.L5.114 

Декоративни светилки. Дополни-
телни технички услови - 1 - - — JUS N.L5.115 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1968 година. 

Бр. 16-859/1 
10 февруари 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во силе 
на 1 јули 1967 година. 

Бр. 15-864/1 
10 февруари 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

132. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОПШТИ 
II ОСНОВНИ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
станда1рдизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Стандардни фреквенции — — JUS N.A2.201 
Утврдување отпорот на изолаци-

јата на цврстите изолациони матери-
јали - - - - - - - - JUS N.A5.013 

Проверување механичките отпор-
носта спрема удири. Испитен чекан JUS N.A5.044 

133. 
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 КОЛО-

СЕЧЕН ПРИБОР НА ГОРНИ СТРОЈ 

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

Колосечен прибор на горни строј' 
Тирфони со рамна надежна по-

вршина за шини над 20 kp/m — — JUS Р.В 1.120 
Ребресто подложни плочички тип 

45-0 и 49-0 - - - - - - - JUS Р.В1.150 
Ребресто подложни плочички тип 

45-1 и 49-1 - - - - - - - JUS Р.В1.151 
Обична подложна плочичка тип 

22-4 - - - - - - - - JUS Р.В1.154 
Обична подложна плочичка тип 

22-5 - - - - - - - - - JUS Р.В1.155 
Обични подложни плочички тип 

35-6, 45-6 и 49/6 - - - - - - - JUS Р.В1.156 
Ребресто подложни плочички тип 

45-9 и 49-9 - - - - - - - - - JUS Р.В1.159 
Шински бруќе. Технички услови 

за изработка и испорака — — - JUS Р.В 1.909 
Сврзнички, подлошки и прицврс-

тени плочички. Технички услови за 
изработка и испорака — — — — JUS Р.В1.910 

Тирфони. Технички услови за из-
работка и испорака — — — — — JUS Р.В1.911 

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

3. Југословенските "стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1968 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Железнички горни строј: Сврзач-
ки, подложни и прицврстени плочич-
ки — Технички прописи за изработ-
ка и испорака - - - - - - JUS Р.Б1.9Ј0 

Железнички горни строј: Тирфо-
ни и шински бруќе — Технички про-
писи за изработка и испорака — — JUS Р.В1.911 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за железнички шини („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/56); 
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Тирфони со рамна надежна повр-
шина за шини над 20 кр/ш — — JUS Р.В1.129 
донесеа со Решението за југословенските стандарди 
за ситен колосечен прибор („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/58); 

Колосечен прибор на горниот 
строј. Ребреста подложна плочичка 

тип 45-0 - - - - - - - , - JUS Р.В1.150 
Колосечен прибор на горниот 

строј. Ребреста подложна плочичка 
тип 45-1 — — - — - — — JUS Р.В1.151 

Колосечен прибор на горниот 
строј,.. Обична подложна плочичка 
тип - - : - - JUS Р.В 1.154 

Ксхљосенен ирШоЛ -не горниот 
строј. Обична подложна плочичка 
тип 22-1 - - - - - ' - JUS Р ,В 1.155 

Колосечен прибор на горниот 
строј. Обични подложни плочички 
тип 35-01 и 4Ѕ-0 - - - JU5 P.BI.158 
донесени со Решението за Југословенските стандар-
ди за колосечен прибор ,на горниот строј (^Служ-
бен лист на ФНРЈ"% бр. 40/58). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1968 година. 

Бр. t i ^ m / t 
6 февруари 1967 година 

Белград 
Директор на 

Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ с. р. 

1U. 

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. 16/80 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КВА-
ЧИЛА И ТЕГЛЕНИЦИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА 

' 1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните ј у г о с л о в е н с к и 
стандарда: 

Квачила за. железнички возила за колосек 
1435 mm: 

Д Експозиција - - - — — JUS P.F4.021 
Вретено - - - - JUS P.F4.022 
Стремен - - - - - - — JUS P.F4.023 
На вртете - - - - - - JUS P.F4 024 
Рачка . - - - - - - - JUS P.F4.025 
Закачалки — — — — — — JUS PF4.026 
Потпирка за рачка на вретено. 

С верник за рачка — — — — — JUS P.F4.G27 
Прстен за сворник на квачело. 

Прстен за сворник на рачка — — JUS PF4.028 
Тегленик за железнички возила 

за колосек 1435 mm Какачка за тег-
леник со глава — — — — — — JUS PF4.051 

Продолжен тег ленин за железни-
чки коли, за колосек 1435 mm: 

Тегленица — - — — — — JUS P.F4.052 
Среден продолжеток на тегленица JUS P.F4.053 
Школка за спојница на тег деница JUS P.F4.054 
TL Југословенските стан дарда од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 

Југословенскиот завод за стандардизација, вое % 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарда од точката 1 на 
ова решение се задолжителни к влегуваат во сила 
на 1 јануари 1968 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Влечнмчки уреда за двеоскени. 
железнички коли за колосек. 1435 мм. 
Кука на влечникот - — — — — JUS РЛГ4Ј351 

Влеченички уреди за двеоскени 
железнички коли за колосек: мм. 
В л е ч н к к - — —- — — - — J U S P.F4.052 

Влечнички уреда: за двеосоени 
железнички коли за колосек 1435. мм. 
Влеченичка влошка — - — - — JUS P.F4JQ53 

Влечнички уреди за двеоскени 
железнички коли за колосек 1435 мм. 
Спојка - - - - - - J U S P.F4J054 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за влечнички уреди за железнички1 коли („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 42/59). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1968 година. 

Bp. 21-641/1 
6 февруари 1967 година 

Белград t 
Директор на 

Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

135, 
Ф 

Врз основа на членот 4 став U члевслг 25 став' 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарда („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
3 0 д и р е к т о р о т на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

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

ТРИЧЕН МАТЕРИЈАЛ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Кабелски прибор: 

Капаци за спојници. Главни мери JUS N.F4.040 
Опфатници за спојници и главни 

мери - - - - - - - - JUS N.F4.042 
Бајонет — подножја В 22. Глав-

ни мери — — — — — - — JUS NXJL120 
Подножја за сијалици. Подножје 

G 13 со два чепа. 
Главни - - - - - JUS N.L4.055 

JUS N.L4.056 

- - - J U S N .L4 .057 

мери 
Гранично мерило „оди" и „не оди" 

за подножје G 13 со два чепа. Главни 
мери — — — — — — — -

Гранично мерило „оди" за подно-
ж ј е G 13 со два чепа, на готови цев-
ки. Главен мери 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение^ 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1963 додава, 
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4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Бајонет на подножје В 22 — — JUS N.L1.120 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за сијалици за општа употреба и за сијалични под-
ножја („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55); 

Подножја со два клина G 13 — JUS N.L4.055 
Гранично мерило „оди" и „не оди" 

за подножја со два клина, средна G 13 
(не се применува на готови сијалици) JUS N.L4.056 

Гранично мерило „оди" за подно-
жја со два клина, средна G 13 на го-
тови сијалици — - — — — — JUS N.L4.057 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за цевни флуоресцентни сијалици („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 48/56); 

Кабелски прибор 
Капаци за оклопи на спојници JUS N.F4.04O 
Кабелски прибор 
Опфатници за спојници — — JUS N.F4.042 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за спојници за енергетски кабли до 10 kV („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 24/62). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова 
решение престануваат да важат па 1 јануари 1968 
година. 

Бр. 16-863/1 
10 февруари 1967 година 

Белград 

Директор 
на' Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

137, 
Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за 

изборот на сојузните пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/67), Сојузната изборна комисија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КО-

МИСИИ 

1; Во Решението за именување членови ца оп-
штинските изборни комисии („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/67) во точката 1 оддел VI став 13 а -
линеите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат: 

„за претседател Звонимир Штајнер, претседател 
на Окружниот суд во Нови Сад, а за заменик Јован 
Милиќ, судија на Окружниот суд во Нови Сад; 

за секретар Бела Пинтер, судија за прекршоци 
на Собранието на општина Нови Сад, а за заменик 
Драгутин Гуричиќ, дипломиран правник во Собра-
нието на општина Нови Сад; 

за член Јован Черевицки, референт во Тран-
спортно претпријатие „Војводина", Нови Сад, а за 
заменик Мирјана Урошевиќ, дипломиран правник 
во Собранието на општина Нови Сад." 

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

Бр. 111 
13 февруари 1967 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, 
Бошко Кецман, с. р. 

Претседател, 
Тихомир Јаниќ, с. р. 

136. 
Врз основа на членот 4 став 1 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 ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ШУ-

МАРСТВОТО И ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во Решението за југословенските стандарди 
од областа на шумарството и дрвната индустрија 
(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/59) по точката 3 
се додава нова точко 4, која гласи: 

„4. Југословенскиот стандард Трупци. Труп-
ци за фурнир F. Ореови — JUS D.B4.030 од 
точката 1 на ова решение престанува да биде за-
должителен на 1 март 1967 година, од кој ден се 
применува како незадолжителен.". , 

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

Бр. Об-858'l 
10 февруари 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

138. 
Врз основа на членот 131 став 1 од Законот за 

изборот на сојузните пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8-67), а на предлог од Државниот секре-
таријат за народна одбрана, Сојузната изборна ко-
мисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА ИЗБОРНА КОМИСИ-
ЈА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ 
ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИЗБОРИ-
ТЕ ВО ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ И ВОЕНИТЕ УСТА-

НОВИ 

1. Во Решението за именување членови на По-
себната изборна комисија за раководење со опреде-
лени работи во врска со спроведувањето на изборите 
во воените единици и воените установи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 6/65) во точката 1 одредбиве под 
2 и 3 се менуваат и гласат: 

„2) за член Брковиќ Бранко, пешадиски пол-
ковник во Државниот секретаријат за народна од-
брана; 

3) за член Петровиќ Душан, ПОЛКОВНИК на Прав-
ната служба во Државниот секретаријат за народна 
одбрана;". 

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

Бр. 112 
13 февруари 1967 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

Бошко Кецман, с. р, Тихомир Јаниќ, с. р. 
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139. 
Врз основа на членот 139 од Законот за изборот 

на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/67), Сојузната изборна комисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ ЗА ГЛАСАЊЕ НА 
ЛИЦАТА ШТО СЕ НАОЃААТ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ 
НА ВОЕНИОТ РОК ОДНОСНО НА ВОЕНА ВЕЖ-
БА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДА НА ПОМОР-
СКИТЕ И РЕЧНИТЕ БРОДОВИ НА ТРГОВСКАТА 
МОРНАРИЦА ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ 

СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Лицата што се наоѓаат на отслужуваше на во-
ениот рок односно на воена вежба, како и членовите 
на посада на поморските и речните бродови на тр-
говската морнарица, што на денот на изборите се 
наоѓаат надвор од територијалките води на Југо-
славија, ќе гласаат на изборите за пратеници за 
Сојузниот собор на Сојузната скупштина што се 
избираат во изборните единици определени со Од-
луката за распишување избори на пратеници за 
Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/67) - на 19 април 1967 година. 

2. За непосредното спроведување на ова реше-
ние ќе се грижи Посебната изборна комисија за ра-
ководење со определени работи во врска со спрове-
дувањето на изборите во воените единици и воените 
установи, односно општинската изборна комисија на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на работната орга-
низација на која ќ припаѓа бродот што на денот на 
изборите се наоѓа надвор од територијалните води 
на Југославија. 

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

Бр. 113 
16 февруари 1967 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

140. 
Врз основа на членот 19 ст. 3 и 4 од Основниот 

закон за единствените стопански комори и деловна-
та соработка во стопанството („Службен" лист на 
ФНРЈ", бр. 28/60, 16/61 и 13/63 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/65), Сојузната стопанска комора до-
несува 

ПОСЕБНИ УЗАНСИ 
ЗА ПРОМЕТОТ НА БЛОКОВИ И ПЛОЧИ ОД КА-

МЕН, МЕРМЕР И ГРАНИТ 

I. Општи одредби 
1 

За прометот на блокови и плочи од камен, мер-
мер и гранит (во понатамошниот текст: блокови и 
плочи) важат овие посебни узанси, како и Општите 
узанси за прометот со стоки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 15/54), ако странките се согласиле за 
нивната примена. 

Се смета дека странките се согласиле за приме-
на на овие узанси по работите во кои за случај на 
спор е надлежен стопански суд, ако од договорот 
не произлегува дека ја исклучиле нивната при-
мена. 

Овие посебни узанси не ја исклучуваат приме-
ната на важечките југословенски стандарди во слу-
чаите во кои се применуваат тие. 

2 
Под називот блокови се подразбираат, според 

овие узанси, правилно обликувани, паралелопипеди 

на суровинска производ, со шест грубо обработени 
површини, во дебелина поголема од 30 cm. Блоко-
вите служат и како основен материјал за добивање 
плочи. 

Под нази-вот плочи се подразбираат, според овие 
узанси, правоаголни производи добиени со режење 
блокови, правилно обликувани, во дебелина до нај-
многу 30 cm. 

II. Количини 

3 
Блоковите се продаваат по кубен метар (т1), а 

плочите по квадратен метар (т2), со посебна назна-
ка на дебелината на плочата. Најмала набавна И 
продавна количина во трговијата на големо за бло-
кови е 5 т 3 , а за плочи 10 т К 

ГО. Потекло, боја и комерцијален назив 

4 
При продажбата на блокови и плочи без мостри, 

продавачот мора да го назначи нивното потекло^ 
бојата и комерцијалниот назив. 

Потеклото на блоковите и плочите се назначу-
ва според местото на наоѓалиште^ на основниот 
суровинска материјал. 

Блоковите и плочите се распоредуваат според 
бојата: бела, црна, сива, сина, жолта, црвена, зеле-
на и портокалова, а покрај тоа можат да бидат во 
основа единствени бои и прошарени со разни нијан-
си на посветла или потемна боја. Според бојата бло-
ковите и плочите можат да бидат и шарени (бречи). 

Комерцијалниот назив го означува видот на 
производот познат на пазарот според своите осо-
бини. 

Ако е во куногтродовниот договор договорено 
потеклото и бојата на блоковите и плочите, купува-
чот не е должен да преземе исти производи од доу-
го потекло и боја или мешани производи од разно 
потекло и разни бои. 

Ако во купопродавниот договор не е договорено 
потеклото или бојата, продавачот може во поглед 
на потеклото и бојата да ги испорача производите 
по сопствен избор. 

IV. Категоризација, класификација и утврдување на 
квалитетот 

5 
Блоковите се распоредуваат и се продаваат и 

според нивната должина, по следните категории: 

I од 300 cm и повеќе 
II од 250 до 299 cm 
III од 200 до 249 cm 
IV од 150 до 199 cm 
V од 100 до 149 cm 
VI до 99 cm 

в 
Плочите се распоредуваат според нивната де-

белина, и тоа: од 10 mm; 15 mm; 20 mm; 26 mm; 
30 mm; 40 mm и над 40 mm дебелина, 

7 
Плочите се расп-оредуваат според фазите на 

нивната обработка, и тоа: 
1) зависно од обработката на рабовите: 
— сурови сечени (бичени, гатерирани), необра-

бени (некантирани); 
— сурови сечени (бичени, гатерирани), обработи 

(канттграни); 
2) зависно од обработката на површината: 
— грубо брусени; 

фино брусени? 
— полираш!. 
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8 
Блоковите и плочите се распоредуваат и нив-

ната продажба се договара зависно од нивните при-
родни карактеристики односно од структурата и 
компактност^, според следната класификација: 

Група А (одбрана): структурата компактна, без 
пукнатини, не бара поправки и е лесна за обработ-
ка. Блоковите при разрежувањето мораат да дадат 
плочи во должината и широчината на блокот, чии 
видливи површини ќе бидат здрави и изедначени 
според бојата. 

Група Б (добра): структурата компактна, без 
видливи пукнатини, со можни природни мани. Пло-
чите можат да содржат по некоја напукнатине, ко-
ја не смее да мине една третина од должината на 
најкраткиот раб на плочата. Плочите можат да пока-
жуваат неизедначеност на бојата и се дозволуваат 
помали поправки. 

Група Ц (употреблива): структурата ^ к о м п а к -
тна, пукнатини видливи. Дозволена неизедначеност 
на бојата. Со разрежување на ваков блок мораат да 
се добијат употребливи плочи чии пукнатини мо-
жат да одат од раб до раб со вештачки подобру-
вања. 

Сите три групи се сметаат за еднакви според 
отпорноста и трајноста, без оглед на методите за 
поправка и обработка на нивните природни карак-
теристики односно структурата и компактност 

9 
Квалитетот на блоковите и плочите се утврду-

ва според нивните физичко-механички и минера-
лошко-петрографски особини. 

Утврдувањето на квалитетот на блоковите и 
плочите се врши со лабораториско испитување за 

^ што се издава писмен документ — цертификат. 

10 
Со ф изичко - механичко испитување се утвр-

- дува: 
1) отпорноста на притисок во сува, во со вода 

заситена состојба и по 25 циклуси смрзнување; 
' 2) отпорноста на свиткување; 
3) отпорноста на абење; 
4) отпорноста на рабовите опрема удар; 
5) впивање вода при нормален притисок и при 

притисок од 150 атмосфери; 
6) отпорноста спрема смрзнување; 
7) зафати ниската тежина; 
8) специфичната тежина; 
9) густината и порозноста. 

И 
Со минералошко-петрографско испитување, са 

утврдува: 
1) минералниот состав; 
2) структурата и текстурата; 
3) степенот на свежината; 
4) содржината на штетни состојки. 

V. Толеранција 

12 
Дозволено отстапување од бруто-мери е — (ми-

нус) 3 cm за блокови што се пофино обликувани (со 
жичена пила). Отстапување од — (минус) 5 cm е за 
блокови што се погрубо обликувани (со пнеуматич-
ни чекани или рачно). % 

Бруто мера значи мерење по сите димензии на 
суров блок. 

Покрај овие толеранции се дозволува отстапу-
вање на нето-мери ± 1 cm на сите три димензии 
односно 3% од вкупната кубатура. 

Како нето-мерв се смета мера кога ќе се одби-
јат горните толеранции од бруто-мерите. Мерењето 
на блоковите се врши по аритметичка средина, ако 
купувачот не бара изречно мерењето да се врши по 
најкратката страна. 

13 
Ка ј сечени необрабени плочи е дозволено от-

стапување на должина и широчина на секоја плоча 
од 2 до 3 cm од бруто-мерата. Бруто-мерате се 
зема како и ка ј блоковите (узанса 12). 

Кај сечени обрабени плочи е дозволено отстапу-
вање на должина и широчина на секоја плоча ± 1 
cm, а за стандардизирани плочи важат одредбите 
на JUS В.В3.200. 

Ка ј плочи дебели до 2,5 cm е дозволено отстапу-
вање ± 1,5 mm, а кај плочи дебели над 2,5 cm е 
дозволено отстапување ± 2 mhi, за секоја плоча. t 

14 
Поради скриени структурни мани на блоковите и 

плочите од камен, мермер и гранит на домашниот и 
странскиот пазар, се смета оправдано до 5% толе-
ранција од вкупната количина што е предмет на 
купопродавниот договор, ако суровината или по-
лу суровината може делумно да се користи во про-
изводството, преработката или обработката. Ако се 
докаже дека суровината или полуруровината не мо-
же ниту делумно да се користи во производството, 
обработката и преработката, странките спогодбено 
ја определуваат вредноста на поупотребливиот ма-
теријал. 

VI. Купопродажба по мостра 

15 
Купопродажба по мостра се врши исклучиво за 

со мострата да се покаже потеклото и просечнион 
— индикативен изглед (бојата) и структурата на ма-
теријалот. 

Ка ј купување на блокови и плочи по мостра, 
за мостра се зема и се испитува плоча во смисла на 
узансите 9 до 11. 

Големината на мострата (плочата) е 10 X 15 cm, 
а дебелината 0,5 до 0,8 cm или 10 X 10 cm, а дебе-
лината 1 cm. 

Ако изгледот (бојата) и структурата на мате-
ријалот се единствени се зема една мостра. 

Ако изгледот (бојата) и структурата на матери-
јалот се различни се земаат 2 до 3 мостри за да се 
утврди просечниот — индикативен изглед (бојата) 
и структурата на материјалот (мостри за утврду-ч 
вање на просекот). 

На грбот од мострата се става етикета потпиша-
на од странките, или мострата што едната странка 
под овој печат ќ ја предала на другата. На етике-
тата мора да се назначи: потеклото, бојата, комер-
цијалниот назив на мострата во смисла на узанса-
та 5. називот (фирмата) на производителот, со на-
значување дека мострата треба да се смета инди-
дикативна односно со просечни природни каракте-
ристики на материјалот според неговите особини 
во наоѓалиште^ под нормални околности. 

УЛ. Пресметување на цените 

16 
Пресметувањето на цените за блокови и плочи 

се врши на тој начин што за основа се зема потек-
лото и бојата (узанса 4), класификацијата (узанса 
8), кај блокови и димензијата (узанса 5), а кај пло-
чи и дебелината (узанса 6) и фазата на обработката 
(узанса 7). 

Ако кај купопродажба Јна блокови и плочи по 
мостра изгледот (бојата) и структурата на матери-
јалот се различни, при пресметувањето на цената 
ќе се земе дека квалитетот на целокупната догово-
рена количина му одговара на просечниот квалитет 
на мострите. 

VIII. Транспорт и прием 

17 
Странката што обезбедува транспорт е должна ! 

блоковите и плочите да ги натовари во транспортно ј 
средство што е чисто и обезбедено од влага и сос- ј 
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тојки што би можеле да влијат штетно врз изгле-
дот и квалитетот на блоковите и плочите. 

18 
Ако странките договориле купувачот да ги под-

несува трошоците на превозот на блоковите и пло-
чите, продавачот мора при испраќањето на стоките 
да постапи во сб со внимание на добар стопанстве-
ник. 

19 
Блоковите се поставуваат во Транспортното сред-

ство со подметнување дрвени гредички со димензии 
7,6 X 4,8 cm (JUS D.C1.04l), Бројот и растојанието 
на гредичките зависи од должи-ната на блокот, така 
што за блокови во должина до 150 cm треба да се 
постават две гредички, а за блокови во должина 
над 150 cm — три гредички. Гредичките со својата 
должина се поставуваат опрема широчината на 
блокот. 

Плочите треба посебно да се обезбедат од превр-
тување и удирање во рабовите, што би можело да 
уследи при маневрирање на Транспортното сред-
ство. 

20 
Продавачот мора на товарниот лист да ја наз-

начи тежината л бројот на испратените блокови и 
плочи. Кон товарниот лист продавачот мора да при-
ложи спецификација на испратените блокови и 
плочи по категории, димензии и фази на обработка 
(узанси 5 до 8), со назначување на потеклото и бо-
јата (узанса 4) и со наодите (узанса 15). 

21 
Странката што ги презема блоковите и плочите 

мора, иако е стоката продадена франко упатна ста-
ница, да ги вложи сите евентуални приговори кај 
превозникот, како во сопствен интерес така и во 
интерес на продавачот. 

IX. Лом 
22 

Највисок дозволен лом при превозот на плочи 
е 3% од вкупно договорената количина. 

X. Амбалажа 

23 
Блоковите не се пакуваат, а се испорачуваат 

сторел положбата што ја имал блокот во наоѓалиш-
те^ . 

Ако е посебно договорено продавачот да обез-
беди определено пакување на блоковите, тој има 
право трошоците на пакувањето да ги засмета во 
цената на стоката, а од купувачот не може да ба-
ра враќање на амбалажата 

24 
Плочите се пакуваат според потеклото, класи-

фикацијата и категоризацијата (узанси 6 до 8). со 
тоа полираните површини да бидат свртени една 
спрема друга во вертикална положба. 

Пакувањето треба да се договори според JUS 
Б.В3.200, и тоа: 

1) сложени плочи во возило, 
2) сложени плочи во везови, 
3) плочи пакувани во летварици или сандаци. 

XI. Складирање 

25 
Блоковите се складираат според положбата што 

ја имал блокот во наоѓалиште^. со тоа да е овоз-
можен преглед на секој блок од 5 страни. Растоја-
нието помеѓу складираните блокови треба да изне-
сува најмалку 60 cm. 

Плочите се складираат вертикално, според по-
теклото и бојата односно категориите, димензиите 
и фазите на обработката, така што да се овозмо-
жени пристап и видливост. Брусени односно поли-
рани површини на плочи треба да бидат Свртени 
една спрема друга. 

XII. Преодни одредби 

26 
Овие посебни узанси ќе се применуваат врз си-

те работи во прометот на блокови и плочи, што ќе 
бидат склучени по истекот на два месеца од денот 
на објавувањето на овие узанси. 

Бр. 2315/19 
19 декември 1966 година 

Белград 
Сојузна стопанска комора 

Претседател, 
Антон Воле, с. р. 

Врховниот стопански суд на својата проширена 
општа седница одржана на 7 ноември 1966 година 
ги разгледа Посебните узанси за прометот на бло-
кови и плочи од камен, мермер и гранит, донесени 
од Сојузната стопанска комора под бр. 2315/19 од 
19 декември 1966 година, па во смисла на членот 33 
став 3 од Законот за стопанските судови, а во вр-
ска со членот 19 ст. 4 и 5 од (Зснбв^нШт заќоћ1 

единствените стопански комори и Деловната сора-
ботка во стопанството, најде дека тие се согласни 
со Општите узанси за прометот со стоки и со ва-
жечките прописи. 

Су-бр. 255/65 
11 јануари 1967 година 

Белград 
Врховен стопански суд 

Претседател, 
Михаило Ѓорѓевиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за надоме-
стоците на трошоците на сојузните пратеници за 
вршење на пратеничка функција, што е објавен во 
,,Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67, се поткраднала 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ТРО-
ШОЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА ВР-

ШЕЊЕ НА ПРАТЕНИЧКА ФУНКЦИЈА 

Во точката 2, на крајот на текстот, наместо 
точка се става запирка и се додаваат зборовите: 
„а ќе се применува од 1 јануари 1967 година." 

Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 14 февруари 1967 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за југо-? 
словенските стандарди за зглобни синџири и син-
цирници, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
6'67, се поткраднала долу наведената грешка, та се 
дава ш 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ЗА ЗГЛОБНИ СИНЏИРИ И СИНЏИРНИЦИ 

Називот на решението треба да гласи: „Реше-
ние за југословенските стандарди за зглобни синџи-
ри и синџирници за зглобни синџири". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 10 февруари 1967 година. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека но текстот на Решението за југо-
словенските стандарди за транспортни ленти од 
гума и пластична маса, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/66, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дана 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ЗА ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ ОД ГУМА И 

ПЛАСТИЧНА МАСА 

Во точката 1 под 2 во називот на југословенски-
от стандард — JUS О.Е2.2Ѕ6 наместо зборовите! ,,Е-
ластична осорност" треба да стои: „Електрична 
спроводливост". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, ДО ф е ѕ р у ф и 1067 додава. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 211 стив 1 т о п а 3 од Уставот, на предлог 
од државниот -секретар за надворешни работи, до-
аесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА КОЛУМБИЈА 
I 

Се назначува 
Мирко Башиќ, амбасадор на Оирѕвалиетичка 

Федеративна Република Југославија во Венецу ед а, 
з а извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Реду блика Југославија во 
Република КодуЈ^бцја, со постојано седиште во К а -
ракаш 

Л 
Државниот секретар за шдаоргаиш работи ќе 

го изврши овој указ. 
П! 

Овој укаѕ вдегу ва во сина веднаш, 
У , б р . 16 

6 Јануари 1967 година 
Белград 

Птетеетвтел на 
Републиката, 

Јосип Броз Tито с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот М од Законот за сојузната 

управа ТиСдужбен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОМО-
ШНИК СЕКРЕТАР СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 
Се разрешува Воислав Бабиќ од должноста по-

мошник секретар во сојузниот секретаријат за ЈШ-
дустрија и трговија, поради одење на друга дол-
жност. 

В. 4х 2 
31 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет Претседател, Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОМОШ-
НИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува Карло Форте ед должноста по-
мошник секретар во Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи, поради одење на нова должност во 
СР Словенија. 

В. бр. 7 
31 јануари 1917 година 

Белград 

Собата извршен совет 
Претседател, 

Врз основа на членот 46 ах Законот за сојуз-
ната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
Сојузниот извршен сонет изнесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОМО-
ШНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ  

ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 
Се разрешува Бранко Шекариќ од дцшжноста 

помошник генерален директор а т Сојузниот заши! 
за стопанско планирање со 31 декември 1MB година, 
поради одење во пензија. 

Б. бр. 8 
31 јануари i W l тодина 

Белград 

Сојузен издаден совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. ц. 

Bps основа на членот од Основниот закон за 
јавното прбпзобринителство ^,СЈлуиѓбен лист на 
СФРЈ",, tip. 16/В5Ј, Сојузниот извршев савет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК СОЈУЗЕН ЈАВЕН 

ПРАВОБРАНИТЕЛ 
За заменик сојузен јавен правобранител се ва -

зна чува др Мдфко Бесаровиќ, раководител ма сек-
торот за работите спрема странско во Сојузното 
јавно правобранителство. 

Б . бр. 4 
-31 јануари 1967 година 

Белград 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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Врз основа на членот 34 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ИНФОРМАЦИИ 

За советник на сојузниот секретар во Сојузниот 
секретаријат за информации се назначува Јово Ка-
т н и ќ , помоќник секретар во истиот секретаријат. 

В. бр. 6 
31 јануари 1967 година 

Белград 

Страна 
124. Правилник за мерките за заштита при 

ракување со експлозивни средства и 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. 

Врз основа-на членот 19 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63 и 11/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА УРЕ-
ДОТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА ВО ИНДУ-

СТРИЈАТА ПОМЕЃУ СФРЈ И УАР 

За заменик директор на Уредот за економска 
соработка во индустријата^ помеѓу СФРЈ и УАР се 
именува Трајко Живковиќ, генерален директор на 
претпријатието „Руднап" од Белград. 

Б. бр 5 
31 јануари 1967 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

Претседател. 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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