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220. 

Врз основа на членот 177 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 169ѓ став 1 од Царинскиот закон, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 26 април 1968 година и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор од 24 април 1968 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ПОСЕБНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

ЗА ЦАРИНИ ЗА 1967 ГОДИНА 

Завршната сметка за извршувањето на прет-
сметката на посебната сметка на Сојузната управа 
за царини за 1967 година, со вкупно остварените 
приходи од 20,293.710,14 динари, со извршените рас-
ходи од 15,463.527,21 динар и со пренесените сред-
ства во 1968 година од 4,830.182,93 динари, се одо-
брува. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 974 
27 април 1968 година 

Белград 

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

Претседател 
на Организационо- Претседател 
-политичкиот собор, на Сојузниот собор, 

Велимир Стојнић, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

221. 

Врз основа на членот 175 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 15 став 5 од Законот за Сојузниот 
совет за координација на научните дејности и за 
Сојузниот фонд за финансирање на научните деј-
ности, Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 26 април 1968 година и на седницата 
на Просветно-културниот собор од 25 април 1968 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1968 ГОДИНА 

ницата од 14 февруари 1968 година, со вкупните 
средства од динари 199,683.813,39. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 976 
27 април 1968 година 

Белград 

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

Претседател 
на Просветно-културниот Претседател 

собор, на Сојузниот собор, 
Гуро Кладарич е. р. Видое Смилевски, е. р. 

222. 

Врз основа на членот 176 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 52 став 1 од Основниот закон за 
установите, Сојузната скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 26 април 1968 година и на сед-
ницата на Социјално-здравствениот собор од 23 
април 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ВО БЕЛ-
ГРАД ЗА НЕГОВОТО СПОЈУВАЊЕ СО ИНСТИТУ-
ТОТ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
БЕЛГРАД, Б А ЛНЕО -К ЛИМ АТО Л ОШКИОТ ИН-
СТИТУТ НА СР СРБИЈА ВО БЕЛГРАД, ЗАВОДОТ 
ЗА ОРТОПЕДСКА ПРОТЕТИКА НА СР СРБИЈА 
ВО БЕЛГРАД И ЦЕНТАРОТ ЗА ЦЕРЕБРАЛНА 
ПАРАЛИЗА ВО БЕЛГРАД ВО НОВА ЗДРАВСТВЕ-

НА УСТАНОВА 

Се дава согласност на одлуката на Институтот 
за рехабилитација во Белград за спојување со Ин-
ститутот за физикална медицина и рехабилитација 
на Медицинскиот факултет во Белград, Балнео-
-климатолошкиот институт на СР Србија во Бел-
град, Заводот за ортопедска протетика на СР Ср-
бија во Белград и Центарот за целебрална парализа 
во Белград во нова здравствена установа — Инсти-
тут за физикална медицина и рехабилитација во 
Белград. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 957 
27 април 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Се потврдува финансискиот план на Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности за 1968 
година, што го усвои Управниот одбор на Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности на сед«« 

Претседател 
на Социјално-здравстве-

ниот собор, 
Ико Мирковиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Видое Смилевски, е. р. 
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223. 

Врз основа на членот 21 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 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕ-
ДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ 

И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за распоредот на работното вре-
ме во сојузните органи на управата, сојузните со-
вети и сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/67) во точката 2 по ставот 1 се додава 
нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, дневното работно време во сојузните органи 
на управата, сојузните совети и сојузните органи-
зации во работните денови од точката 1 став 1 на 
оваа одлука од 16 мај до 30 септември почнува во 
7 и пол часот а завршува во 16 часот, освен во пе-
ток кога работното време почнува во 7 и пол часот 
а завршува во 15 и пол часот." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 58 
24 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р 

224. 

Врз основа на членот 69 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за прометот на стоки и ус-
луги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66), Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ 

РАБОТИ НА УВОЗ НА ТРКАЛНИ ЛЕЖАИ 

1. Договарање и извршување работи на увоз на 
тркалаш лежаи од земјите во кои се остваруваат де-
визи што се од значење за одржувањето ликвидно-
ста во меѓународните плаќања на Југославија и од 
земјите — членки на Советот за заемна економска 
помош, се врши под условите предвидени со оваа 
наредба. 

2, Производствените организации за чија смет-
ка се врши увозот на тркални лежаи должни се 
да им го доверат договарањето и извршувањето на 
работите на увоз на тркални лежаи за пазарите од 
точката 1 на оваа наредба на следните стопански ор-
ганизации: 

1) „Kuglex", Белград; 
2) „Металотехна", Белград; 
3) „Металсервис", Белград; 
4) „Агровој Бодина", Нови Сад; 
5) „Ферселектро", Сараево; 
6) „Феримпорт", Загреб; 

7) „Жељпох", Загреб; 
8) „Бродоматеријал", Риека; 
9) „Металка", Љубљана; 

10) „Ковинотехна", Цеље; 
11) Индустрија машина и трактора, Белград; 
12) „Раде Кончар", Загреб; 
13) „Искра", Крањ; 
14) „Змај", Земун; 
15) „Претио", Сараево — Вогошќе; 
16) Заводи „Црвена застава", Крагуевац; 
17) „ТАМ", Марибор; 
18) „Томос", Копер. 
3. Договарањето и извршувањето на работите на 

увоз на тркални лежаи ќе се врши под условите 
предвидени во заклучоците на Координациониот 
одбор за производство и промет на тркални лежаи 
во рамките на Сојузната стопанска комора, што се 
депонирани во Сојузната стопанска комора. . 

4. Оваа наредба ќе се применува на договорите 
за работите на увоз на тркални лежаи што ќе се 
склучат од денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба. 

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

П. бр. 8009 
15 април 1968 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Борис Шнудерл, е. р. 

225. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68), во со-
гласност со сојузниот секретар за стопанство и со-
јузниот секретар за. надворешна трговија, директо-
рот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Се утврдува посебна давачка за увоз на след-
ните производи, и тоа за: 
1) 512-24-10 Алкохол неденатурираи, 

јачина 80° или повеќе 22.08/1 
во износ од 0,80 динари за 1 литар; 

2) 023-00-10 Путер свеж 04.03/1 
во износ од 8,40 динари за 1 килограм; 

3) 022-30-20 Павлака 04.01/2 и 3 
во износ од ОДО динари за една масна единица. 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 51/1 
3 мај 1968 година 

Белград 

Директор на 
Сојузниот завод за цени, 
Никола Филиповић, е. р. 
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226. 227. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ4', бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

РАНЦМИ НА ДОЛЖИНСКИ МЕРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
— Називни отстапувања за оски во 

толеранциски полиња a, b, е, cd, е, 
ef, f, fg, g, h, за прецизна механика 
и часовникарство, за називни мери 
до 18 mm— — — — — — — JUS М.А1.180 

— Називни отстапувања за оски во то-
леранцисќи полиња ј, јѕ, k, т , п, за 
прецизна механика и часовникар-
ство, за називни мери до 18 mm JUSM.A1.181 

— Наз^вни отстапувања за оски во 
толеранциски полиња р, г, ѕ, и, v, 
за прецизна механика и часовни-
карство, за називни мери до 18 mm JUS М.А1.182 

— Називни отстапувања за оски во 
толеранциски полиња х, z, za, zb, 
zc, за прецизна механика и часовни-
карство, за називни мери до 18 mm JUS М.А1.183 

— Називни отстапувања за дупки во 
толеранциски полиња А, В, С, CD, 
Е, EF, F, FG, G, Н, за прецизна ме-
ханика и часовникарство, за на-
зивни мери до 18 mm — — — JUSM.A1.190 

— Називни отстапувања за дупки во 
толеранциски полиња J, Јѕ, К, М, 
N, за прецизна механика и часов-
никарство, за називни мери до 
18 mm — — — — — — — JUS М.А1.191 

— Називни отстапувања за дупки во 
толеранциски полиња Р, R, Ѕ, U, V, 
за прецизна механика и часовни-
карство, за називни мери до 18 mm JUSM.A1.192 

— Називни отстапувања за дупки во 
толеранциски полиња X, Z, ZA, ZB, 
ZC, за прецизна механика и часов-
никарство, за називни мери до 
18 mm — — — — — — — JUS М.А1.193 
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 јули 1968 година. 

Бр. 27-2886/1 
29 април 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

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 ПОД-
НОЖЈА НА СИЈАЛИЦИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
— Префокусно подножје Р 45t-41. 

Склоп со прстен на готова сијали-
ца. Главни мери — — — — — JUS N.L1.170 

— Прстен за префокусното подножје 
Р 45t-41. Главни мери — — — JUS КМЛ.171 

— Подножје G 16t. Главни мери — JUS N.L1.172 
— Гранично мерило „оди" за контак-

тни чепови на подножјето Р 45t-41 
на готови сијалици — — — — JUS N.L1.173 

— Гранично мерило „оди" за прстен 
на подножјето Р 45t-41 на готови 
сијалици — — — — — — — JUS N.L1.174 

— Гранично мерило „не оди" за прс-
те« на подножјето Р 45t-41 на го-
тови сијалици — — — — — JUS N.L1.175 

— Гранично мерило за референтни 
рамнини на подножјето Р 45t-41 на 
готови сијалици — — — — — JUS N.L1.176 

— Гранични мерила „оди" и „не оди" 
за позициони испупчувања на прс-
тенот на подножјето Р 45t-41 на го-
тови сијалици — — — — — JUS N.L1.177 

— Гранично мерило за позициони ис-
пупчувања на прстенот на поднож-
јето Р 45t-41 на готови сијалици — JUS N.L1.179 
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. 23-2887/1 
29 април 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

228. 

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 ЕЛЕК-

ТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

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



Страна 360 — Број 18 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 8 мај 1968 

— Коидензатори со диелектрика од 
полиестер за едносмерна струја. 
Дефиниции и општи услови — — JUS N.R2.904 

— Кондензатори со диелектрика од 
пол лестер за едносмерна струја. 
Методи за мерење — — — — JUS N.R2.S05 

•— Кондензатори со диелектрика од 
пзлистирен. Дефиниции и општи 
услови — — — — — — JUS N.R2.906 

— Кондензатори со диелектрика од 
полистирен. Методи за мерење — JUS N.R2.S07 

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 1969 година. 

Бр. 23-2887/1 
29 април 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

— Слободен простор околу дигалки во 
градежни објекти. Пешачки плат-
форми _ — — _ — JUS M.D1.030 

— Основи на претсметки на челични 
конструкцији на дигалки — — JUS M.D1.050 

—Конструктивни мери за сигурност 
на работата со дигалки — — — JUSM.D1D52 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно изданије 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. 11-2890/1 
29 април 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

229. 

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 ЧЕЛИЧ-

НИ САДОВИ ЗА ТЕЧНИ ГАСОВИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
— Заварени бочви за пропан-бутан 

за полнење 250, 500 и 1000 kg — JUS M.Z2.250 
— Заварени резервоари за пропан-бу-

тан, зафатнина 10, 30, 50 и 100 m3 JUS M.Z2.600 
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 
октомври 1968 година. 

Бр. 11-2889/1 
29 април 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

230. 

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 стандардизација донесува 

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

СТРИСКИ ДИГАЛКИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

220. Одлука за одобрување на завршната 
сметка на посебната сметка на Сојузната 
управа за царини за 1967 година — — 357 

221. Одлука за потврдување на финансискиот 
план на Сојузниот фонд за финансирање 
на научните дејности за 1968 година — 357 

222. Одлука за давање согласност на одлу-
ката на Институтот за рехабилитација во 
Белград за неговото спојување со Инсти-
тутот за физикална медицина и рехабили-
тација на Медицинскиот факултет во 
Белград, Балнео-клим&толошкиот инсти-
тут на СР Србија во Белград, Заводот за 
ортопедска протетика на СР Србија во 
Белград и Центарот за церебрална пара-
лиза во Белград во нова здравствена ус-
танова — — — — — — — — — 357 

223. Одлука за дополнение на Одлуката за 
распоредот на работното време во сојуз-
ните органи на управата, сојузните сове-
ти и сојузните организации — — — 358 

224. Наредба за определување на стопанските 
организации за договарање и извршува-
ње работи на увоз на тркални лежаи — 358 

225. Наредба за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски 
и прехранбени производи — — — — 358 

226. Решение за југословенските стандарди за 
толеранции на должински мери — — 359 

227. Решение за југословенските стандарди 
за подножја на сијалици за моторни во-
зила — — — — — — — — — — 359 

228. Решение за југословенските стандарди за 
електроника и телекомуникации — — 359 

229. Решение за југословенските стандарди за 
челични садови за течни гасови — — — 360 

230. Решение за југословенските стандарди за 
индустриски дигалки — — — — — 360 


