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258. 

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 ПОСЕБНА 
ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО 

ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 
Се прогласува Законот за посебна давачка за 

израмнување на даночното оптоварување на уве-
зените стоки, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 31 мај 1968 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 31 мај 1968 
година. 

ПР бр. 660 
1 јуни 1968 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА 
ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 

СТОКИ 

Член 1 
Заради израмнување на даночното оптоварување 

на стоките од домашно производство за кои се пла-
ќаат посебни придонеси и на соодветните увезени 
стоки за кои не се плаќаат такви придонеси, за уво-
зот на такви стоки се воведува посебна давачка за 
израмнување на даночното оптоварување на сто-
ките. 

Сојузниот извршен совет ги определува стоките, 
односно групите стоки за кои се плаќа давачка за 
израмнување на даночното оптоварување на сто-
ките и височината на таа давачка. 

Член 2 
Средствата добиени со наплата на давачката за 

израмнување на даночното оптоварување на стоките 
се приход на федерацијата и се уплатуваат во со-
јузниот буџет. 

Член 3 
Наплата на давачката за израмнување на да-

ночното оптоварување на стоките се врши при ца-
ринењето и според прописите што важат за напла-
тување на царинските давачки.-

Член 4 
Наплатената давачка за израмнување на да-

ночното оптоварување на стоките влегува во осно-
вицата за пресметување на данокот на промет. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

259. 

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-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за Царинската тарифа, што го усвои Сојузна-
та скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 
31 мај 1968 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 31 мај 1968 година. 

ПР бр. 669 
1 јуни 1968 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКА-

ТА ТАРИФА 

Член 1 
Во Законот за Царинската тарифа („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67 и 9/68), 
по членот 25а се додава нов член 256, кој гласи: 

„Член 256 
На сите стоки што се увезуваат во царинското 

подрачје на Југославија се плаќа посебна давачка 
за царинско евидентирање во височина од 1% од 
царинската основица. 

Давачка од ставот 1 на овој член не се плаќа 
на стоките кои според постојните прописи се осло-
бодени од плаќање царина." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

260. 

Врз основа на членот 228 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ЗА РАБОТИТЕ НА НАРОДНАТА ОД-

БРАНА 

Член 1 
Уредбата за организацијата на Државниот се-

кретаријат за работите на народната одбрана („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/58 и 20/61) престана да 
важи. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 63 

29 мај 1968 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, е. p. 

261. 

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66 
и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА ПРОИЗВОД-
СТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 

ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ ЗА 1968 ГОДИНА 
1. На производствените работни организации им 

се утврдува за 1968 година, покрај износот на девиз-
ната квота што им припаѓа врз основа на Одлуката 
за утврдување и распределба на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на сурови-
ни и други репродукциони материјали за 1968 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/67 и 52/67), 
уште и дополнителен износ на глобалната девизна 
квота за увоз на суровини и други репродукциони 
материјали од подрачјето на кое се остваруваат де-
визи од значење за одржувањето ликвидноста во 
меѓународните плаќања, и тоа: 

1) на производствените работни организации од 
гранката 122 — Дрвна индустрија и од гранката 311 
— Стопанисување со шуми, — износ од 24,375.000 
динари; 

2) на производствените работни организации од 
гранката 123 — Производство на хартија, — износ 
од 7,500.000 динари. 

2. Распределбата на дополнителниот износ на 
глобалната девизна квота од точката 1 на оваа од-
лука се врши според одредбите на точката 4 од 
Одлуката за утврдување и распределба на глобал-
ната девизна квота за плаќање на увозот на суро-
вини и други репродукциони материјали за 1968 
година. 

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

P. п. бр. 64 
29 мај 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

18/68, 20/68 и 21/68) во одредбата под 35 на крајот 
точката се заменува со точка и запирка и по тоа 
се додаваат 5 нови одредби, кои гласат: 
„36) 054-40-10 Домати, свежи 07.01/2 

во износ од 1,50 динар за 
1 килограм; 

37) 421-20-10 Масло соино сурово 15.07/1а 
во износ од 0,65 динари 
за 1 килограм; 

38) 421-20-20 Масло соино пречистено 15.07/16 
во износ од 0,65 динари за 
1 килограм; 

39) 421-60-10 Масло сончогледово сурово 15.07/5а 
во износ од 0,65 динари за 
1 килограм; 

40) 421-60-20 Масло сончогледово пре- 15.07/56 
чистено 
во износ од 0,65 динари за 
1 килограм." 

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

Бр. '17-75/1 
30 мај 1968 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за цени, 
Никола Филиповић е. р. 

262. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за мер-

ките и начинот за утврдување посебна давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68), во со-
гласност со сојузниот секретар за стопанство и 
сојузниот секретар за надворешна трговија, дирек-
торот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ 
НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 

263. 

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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАЗНИ 

ПРОИЗВОДИ НА СТОЧАРСТВОТО 

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

Оригинал јагнешки суви сиришта JUS Е.С9.091 
Оригинал овчи солени ќесиња 

(слепи црева) — — — — — — JUS Е.С9.092 
Оригинал свински солени дебели 

црева — — — — — — — — JUS Е.С9.093 
Оригинал свински солени и за-

мрзнати задни црева (кулари) — — JUS Е.С9.094 
Оригинал свински солени желуд-

ници — — — — — — — — JUS Е.С9.095 
Оригинал телешки суви сиришта JUS Е.С9.096 
Оригинал јунешки солени ќесиња 

(слепи црева) — — — — — — JUS Е.С9.097 
Оригинал КОЊСКИ солени танки 

црева — — — — — — — — JUS Е.С9.093 
Оригинал јунешки суви сиришта JUS Е.С9.099 
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 јануари 1969 го-
дина. 

Бр. 07-3118/1 
14 мај 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 
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264. 266. 
Брз 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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БОИ, 
ЛАКОВИ, НА НИВ СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ И НИВ-

НИ СУРОВИНИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Бои, лакови, на нив слични производи и нивни су-
ровини: 

1) Масла. Терминологија и дефи-
ниции _ — — — — JUS Н. С 1.002 

2) Аноргански пигменти. Ултрама-
рин, сини — — — — — — — JUS Н.С1.027 

3) Земање мостри на суровини за 
бои и лакови — — — — — — JUS Н.С8.030 

4) Определување на сувиот оста-
т о к — — — — — — — — — JUS Н.С8.200 

5) Определување на пепелот — JUS Н.С8.202 
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 под 
2, 3, 4 и 5 на ова решение се применуваат од 1 ја-
нуари 1969 година. 

4. Југословенскиот стандард од точката 1 под 1 
на ова решение е задолжителен и влегува во сила 
на 1 јануари 1969 година. 

Бр. 25-3115/1 
14 мај 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

265. 

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 ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛЕ-

СОНИТ-ПЛОЧИ 

1. Решението за југословенскиот стандард за 
десонит-плочи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/57) 
престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1969 година. 

Бр. 06-3624/1 
14 мај 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛОЧИ 

ВЛАКНАТИЦИ 

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

Испитување плочи влакнатици. 
Земање мостри — — — — — — JUS D.A1.G80 

Плочи влакнатици (лесонит-пло-
чи). Технички услови за изработка и 
испорака — — — — — — — IUS D.C5.022 

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 задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1969 година. 

Бр. 06-3111/1 
14 мај 1968 година 

Белград 
е* 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

267. 

О Б Ј А В А 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА КАН-
ДИДАТИТЕ ИЗБРАНИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СО-
БРАНИЈА ЗА ПРАТЕНИК ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР 

НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Врз основа на членот 105 став 1, во врска со 
членот 158 од Законот за изборот на сојузните пра-
теници („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/67), Сојуз-
ната изборна комисија ги 

О Б Ј А В У В А 
ИМИЊАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРАТЕНИК 
ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА ИЗБРАНИ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗ-
БОРИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА НА ПОД-
РАЧЈЕТО НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 65 — ЉУБ-

ЉАНА I 

Општинската изборна комисија за избор на со-
јузни пратеници за Изборната единица 65 — Љуб-
љана I утврди, врз основа на изборните акти, дека 
на 3 јуни 1968 година на дополнителните избори во 
општинските собранија на подрачјето на Изборната 
единица 65 — Љубљана I се избрани кандидатите 
за пратеник за Сојузниот собор на Сојузната скуп-
штина, и тоа: 

1) кандидатот Доленц Марјан, од Љубљана; 
2) кандидатот Веховар инж. Милош, од Љуб-

љана. 

Бр. 25 
4 јуни 1968 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, 
Бошко Кецман, е. р. 

Претседател, 
Тихомир Јаниќ, е. р. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за измени 
и дополненија на Одлуката за определување на 
стоките чиј извоз и увоз е регулиран, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/68, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ 

ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 
Во точката 1 во секторот 2 под ред. бр. 404 во 

колоната 5 наместо кратенката: „ДК*" треба да стои 
кратенката: ,,PKkt. 

Во секторот 5 под ред. бр. 235 во колоната 3 на-
место зборот: „минимум" треба да стои зборот: „ми-
ниум". 

Во секторот 6 под ред. бр. 283 во колоната 3 
наместо зборовите: „бескрајни влакна, треба да сто-
јат зборовите: „бескрајни рајон влакна". 

Во точката 2 во секторот 5 под ред. бр. 10а во 
колоната 3 наместо зборот: „Тетрахлоретилен" тре-
ба да стои зборот: ,Перхлоретилен". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 29 мај 
1968 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Листата за измени 
и дополненија на Листата на царинските основици 
за стоките што југословенски и странски државјани 
ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68, се 
поткраднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЛИСТАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ЛИСТАТА НА ЦАРР1НСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА 
СТОКИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ 
ДРЖАВЈАНИ ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ 

ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО 
Во точката 1 на листата, во одредбата под 13, во 

точката 2 под в) под 2, во одредбите под а) и б), во 
ознаката на единицата на мера, наместо зборот: 
„парче" треба да стои кратенката: „КЅ". 

Во одредбата под 20, во точката 14 под а) на-
место бројот: „1.500" треба да стои бројот: „3.500"-

Од Сојузната управа за царини, Белград, 20 мај 
1968 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 71 од Законот за сојузни-

те органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува Лука Вучиниќ од должноста со-
ветник на сојузниот секретар за внатрешни работи, 
со 30 јуни 1968 година. 

В. бр. 50 
22 мај 1968 година 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува Лука Шќепановиќ од должноста 
советник на сојузниот секретар за внатрешни рабо-
ти, со 30 јуни 1968 година. 

В. бр. 51 
22 мај 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Мика Шпиљак, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

258. Закон за посебна давачка за израмнува-
ње на даночното оптоварување на увезе-
ните стоки — — — — — — — — 433 

259. Закон за дополнение на Законот за Ца-
ринската тарифа — — — — — — 433 

260. Уредба за престанок на важењето на 
Уредбата за организацијата на Држав-
ниот секретаријат за работите на народ-
ната одбрана — — — — — — — 433 

261. Одлука за утврдување дополнителен из-
нос на глобалната девизна квота на про-
изводствените работни организации од о-
пределени гранки за 1968 година — — 434 

262. Наредба за дополнение на Наредбата за 
височината на посебната давачка при у-
возот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи — — — — — — — 434 

263. Решение за југословенските стандарди за 
разни производи на сточарството — — 434 

264. Решение за југословенските стандарди за 
бои, лакови, на нив слични производи и 
нивни суровини — — — — — — — 435 

265. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард 
за лесонит-плочи — — — — — — 435 

266. Решение за југословенските стандарди за 
плочи влакнатици — — — — — — 435 

267. Објава на Сојузната изборна комисија за 
кандидатите избрани во општинските со-
бранија за пратеник за Сојузниот собор 
на Сојузната скупштина — — — — 435 

Исправка на Одлуката за измени и дополне-
нија на Одлуката за определување на 
стоките чиј извоз и увоз е регулиран — 436 

436 

Белград Исправка на Листата за измени и дополненија 
. на Листата на царинските основици за 

СоЈузен извршен совет с т ( ж и т е ш т о југо?Ловенски и странски др-
Претседател жавјани ги увезуваат, внесуваат или при-

Мика Шпиљак, е. р. ма ат од странство — — — — — — 
Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226 

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристика бр. 1. — 
Печат на Београдскиот графички завод, Београд, Булевар војводе Мишима бр. 17 


