
Понеделник, 4 ноември 1968 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 46 ГОД. XXIV 

518. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 196Т 

ГОДИНА 
Се прогласува Законот за завршната сметка наѓ 

сојузниот буџет За 1967 година, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 30 октомври 1968 година и на седницата на 
Организационо-политичкиот -собор од 29 октомври 
Ш 8 година. 

П Р бр. 714 
31 октомври 196$ годину 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ БУ-

ЏЕТ ЗА 196Т ГОДИНА 

Член 1 
Во 1967 година остварените приходи и потро-

шените средства изнесуваат, и тоа: 
Вкупниот износ на остварените 
приходи по билансот на буџетот — 
Вкупниот износ на потрошените 
средства според распоредот на 
приходите по билансот на буџетот 

Динари 
9.978,795.352,85 

9.979,951.011,04 

Дефицит — — 1,155.658,t9 

Член 2 
Дефицитот од членот 1 на овој закон во износ 

од 1,155.658,19 динари ќ е се покрие во смисла на 
членот 96 став 2 од Основниот закон за финансира-
ње на општествено-политичките заедници („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 31/64, 28/66, 1/67 и 54/67) од 
резервниот фонд на федерацијата . 

Член 3 
Средствата во износ од 12,041.151,61 динар што 

се наоѓаат на жиро-сметката на сојузниот буџет, 
а се остварени од такси што се плаќаат за странски 
друмски возила во 1967 година до деиот на преста-
нокот на важењето на Основниот закон за прет-
пријатијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 27/61 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ" , бр. 
11/65 и 56/65), ќе се распоредат на републиките 
според одредбите на членот 61д од Основниот закон 
за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
27/65 и 7/67). 

Ако по престанокот на важењето на Основ-
ниот закон за претпријатијата за патишта на оддел-
ни републики е распоредуван приход од такси 
што се плаќаат за странски друмски возила според 
одредбите на членот 61д од ОСНОВЃШОТ закон за ј ав -
ните патишта, на тие републики ќе им се распореди 
разликата до износот што им припаѓа според таа 
одредба. 

Прегледот на предвидените и остварените при-
ходи и прегледот на извршувањето на општиот рас-
поред на приходите се наоѓаат во билансот на 
сојузниот буџет за 1967 година, кој гласи: 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ ОД СОЈУЗНИОТ БУЏЕ^ 
I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ Н А СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

11 

12 

Вид приходи 
Реден 

број 

001 и 

002 

003 

012 

Предвидено 
по буџетот 

Предвидено по_ 
ребалансот на бу-

џетот и по допол-
нителните измени 

Остварено 

2.494,000.000 

280,000.000 

2.550,000.000 

280,000.000 

2.541,868.401,90 

227,442.340,03 

2.774,000.000 2.830,000.000 2.769,310.741,93 

I. ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВА-
РЕНИ ПРИХОДИ 
Вид 1. Придонеси 

Придонес од личниот доход 
од работен однос 
Придонес од личниот доход 
од земјоделска дејност 

Вкупно видот 1. Придонеси 

(001 до 003) 
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21 

34 
35 

41 

61 
63 

211 

212 

Вид 2. Даноци 
Данок на промет на стоки на 
на мало 013 
Данок на надоместоци за 
услуги 014 
Вкупно видот 2. Даноци (013 
до 014) 023 

Вид 3. Такси 
Конзуларни такси 027 
Царински такси 028 

Вкупно видот 3. Такси (027 
до 028) 030 

Вид 4. Царини 
Царини 031 

Вкупно видот 4. Царини (031) 031 
Вид 6. Приходи на сојузните 
органи и други разни при-
ходи 
Приходи на сојузните органи 035 
Други приходи 037 
Вкупно видот 6. Приходи на 
сојузните органи и други раз-
ни приходи (035 до 037) 038 

Пренесени средства од сто-
панските резерви на федера-
цијата врз основа на одлука-
та на Сојузната скупштина 
Пренесени средства од сто-
панските резерви на федера-
цијата врз основа на одлука-
та на Сојузната скупштина 

ВКУПНО ПРИХОДИТЕ ЗА 
РАСПОРЕД (видот 1 до 6) 049 

4.083,000.000 4.090,000.000 4.023,070.246,80 

730,000.000 730,000.000 754,871.928 

4.813,000.000 4.820,000.000 4.777,942.174,80 

18,000.000 
19,000.000 

37,000.000 

18,000.000 
19,000.000 

37,000.000 

12,000.000 

20,872.935,16 
18,377.070,40 

39,250.005,56 

2.130,000.000 2.230,000.000 2.331,184.869,60 

2.130,000.000 2.230,000.000 2.331,184.869,00 

1,000.000 1,500.000 1,595.513,12 
30,000.000 29,500.000 27,512.047,84 

31,000.000 31,000.000 29,107.560,96 

12,000.000 

20,000.000 

9.785,000.000 9.960,000.000 9.978,795.352,85 

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Основна намена 02. Научна 
и културно-просветна деј-
ност 

02-2 02-2-2 Средства распоредени во о-
пределен износ за посебни 
намени (освен за инвестиции) 066 

Вкупно основната намена 02 
(066) 067 

03-2 03-2-2 Основна намена ОЗ. Социјал-
ни грижи 
Средства распоредени во о-
пределен износ за посебни 
намени (освен за инвестиции) 070 

Вкупно основната намена ОЗ 
(070) 071 

Основна намена 04. Здрав-
ствена заштита 

04-2 04-2-2 Средства распоредени во о-
пределен износ за посебни 
намени (освен за инвестиции) 074 
Вкупно основната намена 04 
(074) 078 

27,750.000 

27,750.000 

487,780.000 

487,780.000 

74,630.000 

74,630.000 

27,905.889 

27,905.889 

487.780.000 

487.780.000 

74,630.000 

74,630.000 

се 

ѕ ° 8 * 

ВЈ И се ч в « > 
о и 
Ѕ 5 

Распоред на приходите 
Реден 
број 

Предвидено 
по буџетот 

Предвидено по 
реС)алансот на бу-

џетот ч по допол- Извршено 
г е 2 8 нителните измени 

1 1 2 1 3 1 4 ; 5 6 7 

27,533.617,81 

27,533.617,81 

503,104.759,49 

503,104.759,49 

103,899.866,74 

103,899.866,74 
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Основна намена 06. Работа на 
државните органи 

06-2 06-2-1 Средства распоредени во оп-
ределен износ за редовната 
дејност 

06-2-2 Средства распоредени во оп-
ределен износ за посебни на-
мени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 06 
(080 до 081) 

07-2 

09-2 

10-2 

12-2 

13-2-21 

14-2 

15-2 

16-2 

Основна намена 07. Народна 
одбрана 
Средства распоредени во оп-
ределен износ 
Вкупно основната намена 07 
(083) 
Основна намена 09. Општи 
дополнителни средства на по-
тесните општествено-полити-
чки заедници 
Средства распоредени во оп-
ределен износ 
Вкупно основната намена 09 
(090) 
Основна намена 10. Намен-
ски дополнителни средства 
на потесните општествено-по-
литички заедници, органи, 
установи и организации 
Средства распоредени во оп-
ределен износ 
Вкупно основната намена 10 
(093) 

Основна намена 12. Дејност 
на општествено-политичките 
организации и здруженијата 
на граѓани 
Средства распоредени во оп-
ределен износ 
Вкупно основната намена 12 
(099) 

Основна намена 13. Несто-
пански инвестиции 
Средства распоредени во оп-
ределен износ . за текушти 
вложувања 
Вкупно основната намена 13 
(102) 

Основна намена 14. Интервен-
ции во стопанството 
Средства распоредени во оп-
ределен износ 
Вкупно основната намена 14 
(106) 

Основна намена 15. Издвоју-
вана во резервниот фонд и 
за посебна буџетска резерва 
Средства распоредени во оп-
ределен износ 
Вкупно основната намена 15 
(109) 
Основна намена 16. Буџетски 
обврски од поранешните го-
дини 
Средства распоредени во оп-
ределен износ 
Вкупно основната намена 10 
(И1) 

080 

081 

082 

090 

091 

093 

094 

099 

100 

102 

303,857.080 

82,352.920 

328,681.729 

91,704.746,50 

328,669.696,61 

89,035.332,82 

386,210.000 420,386.475,50 417,705.029,43 

083 5.381,000.000 5.381,739.500 5.381,739.500 
5.381,000.000 5.381,739.500 5.381,739.500 

872,000.000 

872,000.000 

880,590.000 

880,590.000 

19,600.000 

19,600.000 

54,880.000 

872,000.000 

872,000.000 

880,590.000 

880,590.000 

19,600.000 

19,600.000 

54,880.000 

872,000.000 

872,000.000 

880,590.000 

880,590.000 

19,600.000 

19,600.000 

54,880.000 

104 54,880.000 54,880.000 54,880.000 

106 858,410.000 870,178.000 833,165.363,62 

107 858,410.000 870,178.000 833,165.363,62 

109 128,000.000 291,000.000 291,000.000 

109 128,000.000 291,000.000 291,000.000 

111 237,760.000 235,821.000 235,062.611,56 

111 237,760.000 235,821.000 235,062.611,56 
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Основна намена 18. Нераспо-
редени приходи 
(текушта буџетска резерва) 

18-2 Средства распоредени во оп-
ределен износ 115 101,560.000 70,794,072,50 68,856.623,81 
Вкупно основната намена 18 
(115) 115 101,560.000 70,794.072,50 68,856.623,81 
Основна намена 19. Посебни 
намени според сојузниот бу-
џет 

19-2 Средства распоредени во оп-
ределен износ 116 274,830.000 272,695.063 270,813.638,58 

Вкупно основната намена 19 
(116) 116 274,830.000 272,695.063 270,813.638,58 

ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕР-
ВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
За зголемување на СР Босна 
и Херцеговина и на СР Србија 
за Автономна Покраина Ко-
сово и Метохија на општите оп п п пип 
дополнителни средства IZ ПГ 20,000.000 
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИТЕ 
ПРИХОДИ И ВКУПНО ПО-
ТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА 
СПОРЕД РАСПОРЕДОТ 

стотгешски^1 резерви? 1 9 " ° Д И . ^5 ,000.600 9.960,000.000 9.979,951.011,04 

III. ОСТВАРЕН ДЕФИЦИТ 
СПОРЕД ЗАВРШНАТА 

СМЕТКА 
Остварен дефицит според 
завршната сметка 125 — — 1,155.658,19 

V. ПОКРИТИЕ НА ДЕФИ-
ЦИТОТ 

Од резервниот фонд У 5^658Д9 

Член 5 
Распоредот на приходите на сојузниот буџет за 

1967 година и потрошкот на средствата по носители, 
корисници и поблиски намени, во рамките на прег-
ледот за извршувањето на билансниот дел од сојуз-
ниот буџет од членот 4 на овој закон, искажан е во 
посебниот дел на завршната сметка на сојузниот бу-

џет за 1967 година, кој е посебно отпечатен и е соста-
вен дел на овој закон. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден 

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

519. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

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

НИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Законот за сојузниот буџет за 1968 година, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 30 октомври 1968 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор од 
29 октомври 1968 година 

ПР. бр. 713 
31 октомври 1968 година 

Белград 

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

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

СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за сојузниот буџет за 1968 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67 и 30/68) чле-
нот 1 се менува и гласи: 

„Сојузниот буџет за 1968 година содржи: 1 

приход од — — — — Динари 10.733,070.000 
распоредени приходи од Динари 10.584,304.000 
резервен фонд од — — Динари 148,766.000." 

Член 2 
Во членот 20, во Билансот на приходите и на 

општиот распоред на приходите на сојузниот буџет 
за 1968 година, се вршат следните измени: 

1) во ставката Вид 1. Придонеси, во потформата 
на приходи 111 — придонес од личниот доход од 
работен однос, изнесува: „2.199,420.000" се заменува 
со износот: „2.340,000.000", а во потформата на при-
ходи 121 — придонес од личниот доход од земјо-

Претеедател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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далека дејност, износот: „320,000.000" — со -износот: 
,Д5МО0.0О0"; 

2) во ставката Вид 2. Даноци, во потформата на 
приходи 211 — данок на промет на стоки на мало, 
износот: „4.400,000.000" се заменува со износот: 
„4.600,000.000", а во потформата на приходи 212 — 
данок на надоместоци за услуги, износот: 
„790,000.000" —• со износот: „889,500.000"; 

3) во ставката Вид 4. Царини, во формата на 
приходи 41 — Царини, износот: „2.456,100.000" се 
заменува со износот: „2.535,270.000"; 

4) во ставката Основна намена 03. Културно-
-просветна дејност во распоредната подгрупа 03-2-2 
— за посебни намени (освен за инвестиции), изно-
сот: „15,689.000" се заменува со износот: „15,360.000"; 

5) во ставката Основна намена 07. Работа на 
државните органи, во распоредната подгрупа 07-2-1 
— за редовна дејност, износот: „359,753.940" се за-
менува со износот: „359,157.940"; во распоредната 
подгрупа 07-2-2 — за посебни намени (освен за инве-
стиции), износот: „116,440.840" — со износот: 
„122,689.840", а во р&споредвата подгрупа 07-2-3 — 
за намени што не можат да се распоредат по дру-
гите основни намени, износот: „131,375.220" — со из-
видот: „128,880.220"; 

6) ®® ставката Основна намена 08. Народна од-
брана., в® раагаоредн&та група 08-2 — Средства ра -
споредени е® определен износ, износот: „6.006,000.000" 
се заменува со износот: „6.406,000.000"; 

7) во ставката Основна намена 10. Наменски до-
полнителни средства на други општествено-поли-
тич-ки заедници, органи и организации, во распоре-
деата група 10-2 — Средства распоредени во опре-
делен износ, износот: „$$4,670:000" се заменува со 
износот: „Ш,£70Д)00"; 

8) во ставката Основна намена 14. Нестопански 
инвестиции, во распоредната подгрупа 14-2-21 — 
за текушти вложувања, износот: „37,680.000" се за-
менува со износот: „39,680JJ00"; 

9) во ставката Основна намена 16. Интервенции 
во стопанството, во распоред ната подгрупа 16-2-21 
— за текушти вложувања, износот: „691,060.000" се 
заменува со износот: „709,060.000"; 

10) во ставката Основна намена 17. Буџетски 
обврски од поранешните години, во распоредната 
група 17-2 — Средства распоредени* во определен 
Фгзное, износот: 673.000" се заменува со из-
носот: „301,328.000"; 

11) во ставката Основна намена 18. Издвојувана 
во резервниот фонд, во распоредната група 18-2 — 
Средства распоредени во определен износ, износот: 
»Д60,000.000" се заменува со износот: „148,766.000"; 

12) ©е ставката Основна намена 19. ^ р а с п о р е -
дени приходи (текушта буџетска резерва), во ра-
споредната група 19-2 — Средства распоредени во 
определби износ, износот: ,Дб,679.000" се заменува 
со «гаи®о®т: „36$79.000". 

Член 3 
В® посебниот дел на сојузниот буџет за 1968 

година се вршат следните измени: 
1) во разделот 4 — Сојузен извршен совет: 
а) во главата 1 — Сојузен извршен совет, во 

позицијата 13 (07-2-2) За посебни намени, износот: 
„4,942.130" се заменува со износот: „11,792.130", а ве 
позицијата 16 (14-2-21) За набавка на опрема, изно-
сот-: 6,532.700" — со износот: „8,532.700"; 

б) во главата 2 — Служба на обезбедувањето в® 
зградите на сојузните органи, во позицијата 18 
(07-2-2) За посебни намени, износот: „232.620" се 
заменува со износот: „142.620"; 

2) шо .разделот 10 — Државен секретаријат за 
надворешни работи, во позицијата 35 <97-2-1) За 
редовна дејност, ^износот: „155,-687.370" се заменува 
со износот: „155,95©.7#14<; во позицијата 38 (07-2-2) 
Членски влогови, износот: — со износот* 

„7,276.000", а во позицијата 39 (07-2-3) За определени 
потреби, износот: „2,745.000" — со износот: 
„1,250.000"; 

3) во разделот 11 — Државен секретаријат за 
народна одбрана, глава 1 — Секретаријат, во по-
зицијата 42 (08-2) За редовна дејност, износот: 
„5.961,195.000" се заменува со износот: „6.361,195.000"; 

4) во разделот 20 — Сојузен совет за образова-
ние и култура: 

а) во главата 1 — Совет, во позицијата 98 (03-2-2) 
Заштита на спомениците на културата во стран-
ство, износот: „29.000" се брише; 

б) во главата 2 — Постојано претставништво на 
СФРЈ во UNESCO, во позицијата 107 (07-2-1) За 
редовна дејност, износот: „496.000" се заменува со 
износот: „233.269"; 

5) во разделот 28 — Сојузен завод за меѓуна-
родна техничка соработка, во позицијата 147 (07-2-3) 
За меѓународна техничка соработка, износот: 
„23,000.000" се заменува со износот: „22,000.000"; 

6) во разделот 31 — Сојузен хидрометеоролошки 
завод, во позицијата 154 (07-2-2) Членарина на Све-
ж а т а метеоролошка организација, износот: „291.550" 
се заменува со износот: „185.550"; 

7) во разделот 34 — Сојузна комисија за кул-
турни врски со странство, во позицијата 164 (03-2-2) 
За културна соработка со странство, износот: 
„5Д 80.000" се заменува со износот: „4,880.000"; 

8) во разделот 47 — Секретаријат за сојузен 
буџет и оџшти работи, во позицијата 209 (10-2) До-
полнителни средства иа Социјалистичка Република 
'Црна Гора за потребите на инвалидското и пензи-
ското осигурување, износот: „39,000.000" се замену-
ва со износот: „46,000.000"; во позицијата 215 (17-2) 
Обврски по внатрешни заеми, износот: „98,290.090" 
— со износот: „81,545.000"; во позицијата 216 (17-2) 
Обврски иа државата по странски заеми и за на-
ционализиран странски имот, износот: „53,720.000"; 
— со износот: „48,720.000"; во позицијата 217 (18-2) 
Издвојувања во резервниот фонд на федерацијата, 
износот: „160,000.000" — со износот: „148,766.000", а 
позицијата 218 .(19-2) Текушта буџетска резерву 
износот: „24,726.100:* — со износот: „34,726.100"; 

9) во разделот 49 — Биро за претставки и по-
плаки, во позицијата 221 (07-2-1) За редовна де ј -
ност, износот: „398.740" се заменува со износот: 
„387.740"; 

10) во разделот 53 — Управа на зградите на со-
јузните органи на Нов Белград, во позицијата 229 
(07-2-1) За редовна дејност, износот: „6,031.360" се 
заменува со износот: „5,446.360". 

Член 4 
Во посебниот дел на сојузниот буџет за 1968 

година се вршат следните дополненија: 
1) во разделот 13 — Сојузен секретаријат за 

стопанство по позицијата: „74 (16-2-21) Регреси на 
претпријатијата за пренос на електрична енергија" 
се додава нова позиција, која гласи: „74а (16-2-21) 
Регрес на каматата за залихите на жита и бранше 
на мелничките претпријатија . . . 18,000.000"; 

2) во разделот 47 — Секретаријат за сојузен 
буџет и општи работи по позицијата: „216 (17-2) Об-
врски на државата по странски заеми и за нацио-
нализиран странски имот" се додава нова позиција, 
која гласи: „216а (17-2) За покритие на ненамире-
ните обврски на федерацијата . . . 42,400.000". 

Член 5 
За износите со кои во членот 2 од овој закон се 

зголемуваат односно намалуваат формите на при-
ходите, а се зголемуваат односно намалуваат ос-
новните намени во општиот распоред на приходите 
на сојузниот буџет за 1968 година, се зголемуваат 
вкупните износи на формите на приходите, вкуп-
ните приходи на сојузниот буџет за распоред и се 
зголемуваат односно намалуваат вкупните износи 
на основните намени на соодветните распореден 
групи како и -вкупно распоредени^ приходи. 
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За износите со кои во чл. 3 и 4 од овој закон 
се зголемуваат односно намалуваат износите на од-
носните позиции и за износите од новите позиции, 
се зголемуваат односно се намалуваат вкупните из-
носи на соодветните основни намени и раздели. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

520. 

Врз основа на членот 177 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 94 од Законот за сојузните органи 
на управата, сојузните совети и сојузните органи-
зации, Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 25 септември 1968 година и на седни-
цата на Организациоио-политичкиот собор од 29 
октомври 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СЛУЖБИТЕ НА СО-

ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

I. Основни одредби 

1. Стручните и другите работи за потребите на 
Сојузната скупштина, нејзините тела и сојузните 
пратеници, ги вршат Службите на Сојузната скуп-
штина утврдени со оваа одлука. 

2. Службите на Сојузната скупштина ги вршат 
работите што се однесуваат на: приготвување и ор-
ганизирање на седниците на Сојузната скупштина 
и нејзините тела, обезбедување и давање стручни 
мислења во врска со работата на скупштинските 
тела, приготвување програми на работата на скуп-
штинските тела и извршување на тие програми, о-
безбедување и приготвување на документациони и 
други материјали и податоци, информирање за ра-
ботата на Сојузната скупштина и нејзините тела, 
извршување на заклучоците на скупштинските 
тела и приготвување предлози на акти што 
ги донесува Сојузната скзчпптина кога надлежното 
тело на Сојузната скупштина тоа ќе го определи, 
како и на обезбедување други услови потребни за 
работата на Сојузната скупштина, нејзините тела 
и сојузните пратеници. 

Стручните служби се должни да им овозможат 
на пратениците вршење на нивните пратенички 
функции со стручна соработка и со вршење на ад-
министративно-техничките работи. 

3. Во извршувањето на своите задачи и работи 
Службите па Сојузната скупштина соработуваат со 
органите, стручните, научните и други организации, 
заради приготвување на елаборати, стручни мисле-
ња и други материјали потребни за работата на Со-
јузната скупштина, нејзините тела и сојузните пра-
теници. 

4. Во вршењето на своите задачи и работи служ-
бите на Сојузната скупштина се должни меѓусебно 
да соработуваат и, за таа цел, разменуваат докумен-
тациони материјали, податоци и известувања со кои 
располагаат. 

5. Генералниот секретар на Сојузната скупшти-
на како општ раководител на Службите на Сојуз-
ната скупштина ја организира и усогласува рабо-
тата на тие служби. 

За својата работа и за работата на Службите 
генералниот секретар и одговара на Сојузната скуп-
штина, а за извршувањето на задачите и работите 
што ги врши за потребите на претседателството на 
Скупштината му одговара и на претседателството. 

6. Генералниот секретар и раководителите на 
службите на Сојузната скупштина се одговорни за на-
времена и успешна работа на службите со кои ра-
ководат. 

Во организирањето на извршувањето на зада-
чите и во унапредувањето на работата на службите 
на Сојузната скупштина учествуваат, во рамките 
на своите права и должности, органите на работ-
ната заедница. 

7. Внатрешната организација на Службите на 
Сојузната скупштина се утврдува со посебен акт 
во согланост со начелата утврдени со оваа одлука. 

II. Организација и работа 
8. Задачите и работите од точката 2 на оваа од-

лука ги вршат: 
1) службите на соборите на Сојузната скуп-

штина ; 
2) службите на комисиите на Сојузната скуп-

штина; 
3) Службата за пратеникот; 
4) Секретаријатот за информативна служба J ' 
5) Службата за документација; 
6) Кабинетот на претседателот на Сојузната 

скупштина; 
7) Протоколот на Сојузната скупштина; 
8) Службата на обезбедувањето; 
9) Службата за општи работи. 
Стручните и другите работи за потребите на 

Сојузниот правен совет и Сојузниот економски со-
вет, како и за потребите на Националната група на 
интерпарламентарната унија ги вршат службите 
односно работниците што ќе ги определи генерал-
ниот секретар на Сојузната скупштина. 

9. За секој собор на Сојузната скупштина постои 
служба на соборот. 

Службата на соборот ги врши стручните и други 
работи за потребите на соборот и неговите тела, ка-
ко и за потребите на претседателот и членовите на 
соборот во вршењето на нивните функции, што се 
однесуваат на: приготвување и организирање сед-
ници на соборот, обезбедување и давање стручни 
мислења во врска со работата на соборот, пригот-
вување програми на работата на соборот и неговите 
тела и извршување на тие програми, обезбедување 
на документациони и други материјали и податоци, 
како и на извршување на заклучоците на соборот 
и неговите тела и приготвување предлози на акти 
кога соборот тоа ќе го определи. 

Службата на соборот врши и други работи што 
ќе ft ги довери соборот односно претседателот на 
соборот. 

10. Со службата на соборот раководи секре-
тарот на соборот. 

За својата работа и за работата на службата 
секретарот на соборот му одговара на соборот и на 
претседателот на соборот. 

Во поглед на начинот на организирањето и усо-
гласувањето на стручната работа и извршувањето 
на задачите, секретарот на соборот работи и по у-
патетва на генералниот секретар на Сојузната скуп-
штина. 

11. Во рамките на Службата на Сојузниот собор 
постојат служби на постојаните одбори на тој собор. 

Службите на постојаните одбори на Сојузниот 
собор вршат стручни и други работи за потребите 
на одборите, како и за потребите на претседателот 
и членовите на одборите во вршењето на нивните 
функции, што се однесуваат на: приготвување и 
организирање на седниците на одборите, обезбеду-
вање и давање стручни мислења во врска со рабо-
тата на одборите, принудување програма на работата 
на одборите и извршување на таа програма, обез-
бедување документациони и други материјали и по-
датоци, како и на извршувањето на заклучоците на 
одборите и приготвување предлози на акти кога 
одборот тоа ќе го определи. 

Службите на постојаните одбори вршат и други 
работи што ќе им ги доверат одборите односно прет-
седателите на одборите. 

12. Со службата на одборот раководи секрета-
рот на одборот. 

За својата работа и за работата на службата 
секретарот на одборот му одговара на одборот ji на 
претседателот на одборот. 
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Во поглед на начинот на организирањето на 
стручната работа и извршувањето на задачите, се-
кретарот на одборот работи и по у п а с т в а од се-
кретарот на Сојузниот собор и е должен да го за-
познава секретарот за работата на службата со која 
раководи. 

13. Секретарот на Сојузниот собор ја усогласува 
работата на службите на постојаните одбори на 
Соборот, се грижи за нивната меѓусебна соработка 
и унапредувањето на стручната работа. 

14. Работите за потребите на одборите и други-
те тела на Соборот на народите и соборот на ра-
ботните заедници ги организира секретарот на од-
носниот собор во рамките на службата на соборот. 

15. За секоја постојана комисија на Сојузната 
скупштина постои служба на комисијата. 

Службата на постојаната комисија врши струч-
ни и други работи за потребите на комисијата, како 
и за потребите на претседателот и членовите на 
комисијата во вршењето на нивните функции, што 
се однесуваат на: приготвување и организирање на 
седниците на комисијата, обезбедување и давање 
стручни мислења во врска со работата на комисија-
та, приготвување програма за работата на комиси-
јата и извршување на таа програма, обезбедување 
на документациони и други материјали и податоци, 
како и на извршување на заклучоците на комисијата 
и приготвување предлози на акти кога комисијата 
тоа ќе го определи. 

Службата на постојаната комисија врши и дру-
ги работи што ќе и ги довери комисијата односно 
претседателот на комисијата. 

16. Со службата на комисијата раководи секре-
тарот на комисијата. 

За својата работа и за работата на службата 
секретарот на комисијата и одговара на комисијата 
и на претседателот на комисијата. 

Во поглед на начинот на организирањето на 
стручната работа и на извршувањето на задачите, 
секретарот ка комисијата работи и по упатства 
од генералниот секретар на Сојузната скупштина и 
е должен да го запознава генералниот секретар за 
работата на службата со која раководи. 

17. Службата за пратеникот, на барање на со-
јузните пратеници, им обезбедува на пратениците 
стручна соработка при изработката на предлози 
што тие им ги поднесуваат на телата на Сојузната 
скупштина и во вршењето на други работи што се 
во врска со вршењето на нивната пратеничка фун-
кција, им обезбедува на пратениците документација 
потребна во нивната работа; се грижи за обезбеду-
вање на техничките услови за работата на пратени-
ците и за нив врши секретарски работи. 

Со работата на Службата за пратеникот раково-
ди шефот на Службата. 

18. Секретаријатот за информативна служба вр-
ши работи што се однесуваат на: информирање на 
јавноста за работата на Сојузната скупштина, неј-
зините тела и пратениците; остварување на пра-
вата и должностите на претставниците на домаш-
ниот и странскиот печат и другите видови ин-
формации во врска со известувањето на јавноста 
за работата на Сојузната скупштина и нејзините 
тела; следење и анализирање на прашања од зна-
чење за информирањето на јавноста за работата на 
Сојузната скупштина; приготвување и организи-
рање издавање на публикации и други материјали 
за прашањата . од работата на Сојузната скуп-
штина, а врши и други работи што се однесуваат 
на информирањето на јавноста за работата на Со-
јузната скупштина и нејзините тела. 

Со работата на Секретаријатот за информа-
тивна служба раководи секретарот. 

За својата работа и за работата на Секретари-
јатот секретарот и одговара на Сојузната скуп-
штина, а во поглед на начинот на организирањето 
на стручната работа и извршувањето на задачите 
работи и по упатства на генералниот секретар 
на Сојузната скупштина. 

19. Службата за документација врши работи 
што се однесуваат на: собирање, размена, среду-
вање и обработка на документациониот материјал; 
уредување и издавање на стенографски белешки, 
билтени и други документациони материјали, како 
и работи во врска со чувањето на документите и 
документационите материјали. 

Во составот на Службата за документација се 
наоѓа и Библиотеката на Сојузната скупштина. 

Со работата на Службата за документација ра-
ководи секретарот на Слз^жбата. 

20. Кабинетот на претседателот на Сојузната 
скупштина врши работи за потребите на прет-

седателот. 
Во Кабинетот на претседателот на скупштина-

та се обезбедува вршење на стручни и други ра-
боти и за потребите на потпретседателите на Скуп-
штината во вршењето на нивните функции. 

Со работата на Кабинетот раководи шефот на 
Кабинетот. 

21. Протоколот на Сојузната скупштина врши 
работи во врска со доаѓање и престој на странски 
претставници и делегации и одење на претставници 
и делегации на Сојузната скупштина во странство. 

Протоколот врши и други работи во врска со 
протоколарните обврски на Сојузната скупштина, 
претседателот на Скупштината и сојузните пра-
теници. 

Со работата на Протоколот раководи шефот на 
Протоколот. 

22. Службата на обезбедувањето врши работи 
со кои се обезбедува одржувањето на редот и без-
бедноста во зградата на Сојузната скупштина. 

Со работата на Службата на обезбедувањето 
раководи началникот на Службата. 

23. Службата за општи работи врши: финан-
сиско-материјални работи, преведувачки работи, 
стенографски работи, дактилографски работи, ра-
боти на општата администрација, работи во врска 
со работните односи на работниците, како и други 
општи работи за потребите на Сојузната скуп-
штина и нејзините служби. 

Со работата на Службата за општи работи ра-
ководи шефот на Службата. 

24. Раководителите на службите на Сојузната 
скупштина ги назначува и разрешува од должноста 
претседателот на Скупштината на предлог од ге-
нералниот секретар на Сојузната скупштина, ако 
со оваа одлука, со Деловникот на Сојузната скуп-
штина односно деловниците на соборите не е оп-
ределено поинаку. 

Раководителите на службите на Сојузната скуп-
штина за својата работа и за работата на службата 
со која раководат му одговараат на генералниот 
секретар на Сојузната скупштина, ако со оваа од-
лука или друг акт не е определено поинаку. 

25. Во Сојузната скупштина можат да се на-
значуваат советници на Скупштината, кои ги на-
значува и разрешува од должноста претседател-
ството на Скупштината. 

Советниците на Скупштииата ги вршат рабо-
тите што ќе им ги определи претседателството на 
Скупштината и за својата работа му одговараат на 
претседателството на Скупштпната. 

Со актот за назначување на советниците се 
определуваат начинот на утврдувањето и мерилата 
за определување на височината на нивниот личен 
доход. 

HI. Генерален секретар 
26. Генералниот секретар на Сојузната скуп-

штина раководи со Службите на Сојузната скуп-
штина, во согласност со Деловникот на Сојузната 
скупштина и со одредбите на оваа одлука. 

Генералниот секретар ја организира и усогла-
сува работата на Службите, се грижи за унапре-
дувањето на организацијата на работата и уреду-
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вашето на внатрешните односи и врши други работи 
што ќ е му ги довери претседателот односно прет-
седателството на Сојузната скупштина. 

Генералниот секретар во случај на отсутност 
или спреченост го заменува еден од секретарите иа 
соборите кого што ќе го определи претседателот на 
Скупштината. 

27. Генералниот секретар на Сојузната скуп-
штина има еден или повеќе помошници. 

Помошникот генерален секретар му помага на 
генералниот секретар во вршењето на неговата 
функција во работите што ќе му ги определи ге-
нералниот секретар и на него му е одговорен за 
својата работа. 

Помошниците на генералниот секретар ги наз -
начува и разрешува од должноста претседателот на 
Скупштината. 

28. Заради разгледување прашања во врска со 
организирањето и усогласувањето на работата на слу-
жбите и унапредувањето на нивната работа и да -
вање мислења на генералниот секретар на Соју-
зната скупштина за тие прашања, генералниот 
секретар свикува колегиум. 

Колегиумот го сочинуваат секретарите на со-
борите, секретарот за Информативна служба, се-
кретарот на Службата за документација, шефот 
на Кабинетот на претседателот на Сојузната скуп-
штина, шефот на Службата за општи работи, 
помошниците на генералниот секретар, како и дру-
гите работници што ќе ги определи генералниот 
секретар на Сојузната скупштина. 

29. Стручните и други работи доверени на ге-
нералниот секретар на Сојузната скупштина ги 
врши Бирото на генералниот секретар. 

IV. Начела на внатрешната организација 
30. Внатрешната организација на службите на 

Сојузната скупштина се утврдува во согласност со 
карактерот и природата на работите што ги вршат 
службите. 

31. За вршење сродни и меѓусебно поврзани 
стручни и други работи, во Службите на Скупшти-
ната можат да се формираат организациони еди-
ници (одделенија, отсеци, реферати, работни групи 
и др.). 

За вршење на определени работи и повремени 
задачи за кои е потребна соработка на повеќе стру-
чни служби односно ангажирање на работници што 
работат во разни служби на Сојузната скупштина 
можат да се формираат повремени стручни и други 
работни групи. 

Вршење на определени работи може да се до-
вери на одделни работници надвор од составот на 
организационите единици. 

32. Генералниот секретар на Сојузната скуп-
штина може, на предлог од раководителот на слу-
жбата, да одлучи при службите на Сојузната 
скупштина да се формира советодавно тело. 

За членови на советодавното тело можат да се 
именуваат научни, стручни и јавни работници од 
областа за која се формира советодавно-™ тело. 

Членовите на советодавно^ тело ги именува 
генералниот секретар на Сојузната скупштина на 
предлог од раководителот на односната служба. 

33. Генералниот секретар на Сојузната скуп-
штина може, во рамките на своите права и дол-
жности, да издава упатства за работата на одделни 
служби и за начинот на извршувањето на работите 
што и се доверени на службата. 

V. Самоуправување и работни односи во Службите 
на Сојузната скупштина 

34. Работниците на Службите на Сојузната 
скупштина ги остваруваат правата на самоуправу-
вањето во согласност со општите прописи и со од-
редбите на оваа одлука. 

35. Работниците на Службите на Сојузната 
Скупштина сочинуваат една работна заедница. 

Со правилникот за внатрешната организација 
може, во согласност со законот, да се предвиди 
формирање на работни единици. 

36. Актот за внатрешната организација и за 
систематизацијата на работните места на Службите 
па Сојузната скупштина го донесуваат Советот на 
работната заедница и генералниот секретар на Со-
јузната скупштина, во согласност со претседател-
ството на Сојузната скупштина. 

Другите општи акти со кои се утврдуваат вна-
трешните односи во Службите на Сојузната скуп-
штина ги донесува Советот на работната заедница, 
во согласност со генералниот секретар на Сојузната 
скупштина. 

Ако при донесувањето на општиот акт од ста-
вот 2 на оваа точка не се постигне согласност по-
меѓу генералниот секретар на Сојузната скупштина 
и Советот на работната заедница, конечна одлука 
за тоа донесува претседателството на Сојузната 
скупштина. 

Ако при донесувањето на поединечни акти што 
ги донесуваат генералниот секретар на Сојузната 
скупштина и Советот на работната заедница не се 
постигне согласност помеѓу Советот на работната 
заедница и генералниот секретар, ќе се изврши ре -
шението што го донесува генералниот секретар. Во 
ваквиот случај Советот на работната заедница 
може да бара за тоа да се извести претседателството 
на Сојузната скупштина. 

37. Генералниот секретар на Сојузната скупшти-
на во однос на работата на службите на Сојузната 
скупштина има права и должности на функционер 

' к о ј раководи со сојузен орган на управата и е н а ј в и -
сок дисциплински старешина на работниците во 
Службите на Сојузната скупштина, ако со оваа од-
лука не е определено поинаку. 

38. Прием на работниците на работа во Слу-
жбите на Сојузната скупштина се врши врз основа 
на конкурс. 

За потребата на прием на работници на упра-
знети работни места во Службите на Сојузната 
скупштина одлучуваат генералниот секретар на Со-
јузната скупштина и Советот на работната заед-
ница. 

За работниците што ги назначува претседателот 
на Скупштината или претседателството на Скуп-
штината, претседателството може да одлучи дека 
конкурс не е задолжителен. 

39. При именување односно назначување на 
функционери и работници на раководни работни 
места во Службите на Сојузната скупштина, ќе се 
води сметка за националниот состав. 

40. Средствата за работа на Службите на Соју-
зната скупштина се обезбедуваат во сојузниот бу-
џет во рамките на средствата за работата на Соју-
зната скупштина. 

41. Наредбодавец за користење на средствата за 
работа на Сојузната скупштина е генералниот се-
кретар на Сојузната скупштина. 

Генералниот секретар на Сојузната скупштина 
може своите овластувања на наредбодавец да ги 
пренесе врз помошникот како помошен наредбо-
давец. 

VI. Преодни и завршни одредби 
42. Работниците што до денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука имале звање специјален 
советник во телата на Сојузната скупштина, ста-
нуваат советници на соодветното скупштинске 
тело. 

43. Делокругот и организацијата на службата 
(секретаријатот) за законодавство, како и начинот 
на именувањето односно назначувањето на секре-
тарот и другите раководни работници во таа слу-
жба, ќе се утврдат со посебна одлука. 

44. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Привремениот правил-
ник за организацијата на службите на Сојузната 
скупштина, 020 — бр. 471/1 од 15 март 1966 година. 

Општите акти донесени врз основа на п р а -
вилникот од ставот 1 на оваа точка ќе се усогла-
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сат во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 1007 
30 октомври 1968 година 

Белград 

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

Претседател 
ва Организационо-поли- Претседател 

тичкиот собор, на Сојузниот собор, 
Велимир Стојнић, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

521. 
Врз основа на членот 2 став 2 од Законот за пат-

ните исправи на југословенските државјани („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 53/67), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ВИЗА 
ЗА ПАТУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВ-
ЈАНИ ВО ЗЕМЈИ СО КОИ ЈУГОСЛАВИЈА НЕ 
СКЛУЧИЛА СПОГОДБА ЗА УКИНУВАЊЕ НА 

ВИЗИТЕ 
1. Југословенските државјани можат со патна 

исправа без југословенска виза да патуваат во сите 
земји со кои Југославија има дипломатски или кон-
зуларни односи, а со нив не склучила спогодба за 
укинување на визите. 

2. За патување во земји со кои Југославија не-
ма дипломатски или конзуларни односи, како и за 
патување во странство со поморска или бродарска 
книшка, и натаму ќе се издава југословенска виза. 

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

P. п. бр. 139 
31 октомври 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

522. 
Врз основа на членот 20 од Законот за форми-

рањето и општествената контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67 и 40/68), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ЦИГАРИ 
1. Со денот на влегувањето во сила на Законот 

за измени и дополненија на Законот за Тарифата на 
сојузниот данок на промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/68), за долу наведените квалитетни 
групи цигари цените во продажба на мало можат да 
се формираат до следното најголемо ниво: 

Динари за 20 парчиња 
за I квалитетна група 2,50 

— за II квалитетна група 2,00 
|— за Ш а квалитетна група 1,60 
— за Шб квалитетна група 1,30 

за IV квалитетна група 1,20 
2. Производител ските работни организации ќе 

*IM одобруваат на купувачите — трговските дуќани 
и други организации рабат најмалку во височина на 
износот што им го одобрувале до денот на влегува-

њето во сила на законот наведен во точката 1 од 
оваа одлука. 

3. Во цените од точката 1 на оваа одлука е 
вклучен сојузниот данок на промет на стоки на ма-
ло, по важечките прописи. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи одредбата на точката 1 
под 1 од Наредбата за формирање на продажните 
цени за тутунски преработки и кибрит („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65 и 5/67). 

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

P. п. бр. 141 
31 октомври 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика ШпиЈвак, е. р. 

523. 
Врз основа на чл. 5 и 18 ставот 2 од Законот за 

кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА КОРИСТЕЊЕ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 
1967 И 1968 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ 
НАМЕНЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ 

НА СТРАНЦИ 
1. Во Одлуката за начинот на користење кре-

дити во странство во 1967 и 1968 година за изград-
ба на објекти наменети за зголемување на прометот 
на странци („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/67) по 
точката 5 се додава нова точка 5а, која гласи: 

„5а. Одредбите на точ. 2 до 4 од оваа одлука 
се применуваат и на кредитите што во 1969 и 1970 
година се користат за намените од точката 1 на оваа 
одлука, со тоа што вкупниот износ на кредитите од 
1967 до 1970 година користени под условите од оваа 
одлука да не може да го премине износот од 380 
милиони динари." 

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

P. п. бр. 140 
31 октомври 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

524. 
31 октомври 1968 година 

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во врска со членот 
20 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА ЗА 
ПРИБАВУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ХРАНА 
1. Во Одлуката за обврска за прибавување доз-

воли за увоз на определени производи за храна 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 30/67 и 10/68) во точ-
ката 1, во таблицата, под ред. бр. 233 и 234, во ко-
лоната 5 зборовите: ,.1 септември до 1 мај" се за-
менуваат со зборовите: „1 септември до 1 јули" а по 
ред. бр. 246, во колоната 5 зборовите: „1 септември 
до 28 февруа(ри" — со зборовите: „1 септември до 1 
јули". 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 138 
31 октомври 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. p. 

525. 

Врз основа на членот 54 став 4 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА НА 
СПОГОДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПРИ УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ ОД ГРАН-

КАТА 124 — ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА 

1. Во Одлуката за обврската на спогодување на 
стопанските организации при увозот на производи 
од гранката 124 — Текстилна индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/68) во точката 2 зборовите: 
„во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука," се заменуваат со зборовите: „до 30 
ноември 1968 година,". 

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

P. п. бр. 137 
31 октомври 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е, р. 

526. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-
делување премија за волна во 1968 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 30/68), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за финансии, сојузниот секретар за 
стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ ПРЕМИЈА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-

ДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО 1968 
ГОДИНА 

1. Работните организации што се занимаваат со 
производство на волна или вршат откуп на волна 
ја остваруваат премијата од точката 2 на Одлуката 
за определување премија за волна за 1968 година 
(во натамошниот текст: корисници на премијата) врз 
основа на барањето за премија поднесено до Слу-
жбата на општественото книговодство ка ј која имаат 
жиро-сметка. 

2. Корисниците на премијата ја остваруваат 
премијата за количините на мерино волна или на 
полумерино волна од сопствено производство или 
за откупените количини на мерино волна или на 
полумерино волна што е произведена во коопера-
ција што непосредно или преку трговски работни 
организации ги продале и испорачале на работни 
организации што се занимаваат со продажба на 
волна. како и за количините што самите ги пре-
работиле. 

Премијата се пресметува врз база на испрана 
мерино волна или полумерино волна. 

3. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата приложува: 

1) фактура или копија на фактура за прода-
жбата на мерино волна или на полумерино волна 
на работна организација што се занимава со пре-
работка на волна. Ако волната е продадена преку 
трговски работни организации, во фактурата на таа 
организација мора да биде назначена и произво-
дител скада или откупната работна организација од 
која е преземена волната. Во овој случај трговската 
работна организација копијата на односната фактура 
ќе му ја достави на корисникот на премијата за-
ради остварување на премијата; 

2) доказ за испораката на мерино волна или на 
полумерино волна (товарен лист, отпратница, пот-
врда на купувачот за приемот на волната и ел.); 

3) потврда потпишана од органот определен со 
општ акт на корисникот на премијата дека испо-
рачаната мерино волна и полумерино волна поте-
кнува од сопствено производство или дека е отку-
пена врз основа на договор за кооперација; 

4) ако корисникот на премијата мерино волната 
или полумерино волната од сопствено произвсд-
ство или откупената волна произведена во коо-
перација самиот ја преработил а пресметување не 
врши по пат на фактура, тој кон барањето за пре-
мија, наместо фактура, приложува потврда потпи-
шана од органот определен во својот општ акт дека 
мерино волната или полумерино волната од сопстве-
но производство или откупената волна производена 
во кооперација, ја употребил за преработка. Во оваа 
потврда треба да се внесат податоци за количините 
на мерино волна или полумерино испрана волна,, по 
класите, и за времето кога оваа волна е преработена; 

5) цертификат (атест) издаден од овластената ор-
ганизација за утврдување на квалитетот и рандма-
нот на волната, согласно со одредбите на JUS F. 
В1.011; 

6) пресметка на премијата, во која се внесуваат 
следните податоци: назив на купувачот — прерабо-
тувачот на волната, класа на волната, број на цер-
тификатот, количина на неиспраната волна прода-
дена и испорачана односно преработена по факту-
рата и бројот на таа фактура, односно количина на 
неиспраната волна преработена во својот погон, про-
цент на рандманот, нето-тежината на испраната 
волна пресметана според цертификатот, износ на 
премијата за еден килограм волна и вкупната пре-
мија за вкупната количина на волна. 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во по-
глед на пресметувањето и приложената докумен-
тација е исправно, го одобрува износот на преми-
јата во корист на жиро-сметката на корисникот на 
премијата, а на товар на сметката бр. 608-630/1-1-
-1/67 — Премија за мерино и полурмерино волна. 

5. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на изворните исправи (товарен лист, отпра-
т и ш е и ел.), тие мораат да бидат потпишани од 
овластените лица и на нив мора да биде втиснат 
печат на корисникот на премијата, а изворните ис-
прави се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секоја изворна исправа од ставот 1 на оваа 
точка што се поднесува на увид да назначи дека 
премијата е исплатена. 

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

Бр. 15-15504/5 
31 октомври 1968 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

др Боривоје Јелик, е. р. 
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527. 

Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 
став 2 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 47/66), 
гувернерот на Народната банка на Југославија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИ-
ТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

1*. Во - Одлуката за височината на задолжител-
ната резерва на деловните банки ка ј Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/66, 48/67, 5/68, 11/68, 17/68, 25/68 и 30/68) во точ-
ката 1 став 1 процентот: „25%" се заменува со про-
центот: „30%". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 

точка, деловните банки во периодот од 20 ноември 
до 20 декември 1968 година задолжителната резер-
ва ка ј Народната банка на Југославија ќе ја држат 
во височина од 27% од основицата утврдена во тој 
став.". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 20 ноември 1968 година. 

О. бр. 100 
25 октомври 1968 година , 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
др Никола Миљанић е. p. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги во из-
градбата и јакнењето на оружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
за особени успеси во раководењето со воените еди-
ници, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

пешадиските мајори: Кецман Тоде Душан, Ко-
вачевић Милутина Љубо, Марић Радомира Мило-
ван, Мићуновић Радована Светозар; 

санитетскиот мајор Милојковић Миодрага Сло-
бодан; 

пешадиските мајори: Перишић Марка Лука, 
Пупац Алексе Никола, Радић Божидара Богдан, 
Содец Франца Мартин, Станић Милана Славко, 
Живковић Аксенти ја Владимир; 

пешадискиот капетан I класа: Бабић Миливоја 
Рајко; 

капетанот I класа на финансиска служба: Ми-
чић Милована Милутин; 

пешадиските капетани I класа: Јоксић Милана 
Милорад, Кнежевић Милана Миле, Лукић Благоја 
Милан, Новковски Арсе Здравко, Павловић Че-
домира Никола; 

техничкиот капетан I класа: Пољанец Авгус-
тина Адолф; 

пешадискиот капетан I класа: Рунтић Лазара 
Милан; 

капетанот I кл. на сообраќајна служба: Сабљић 
Николе Ђурађ; 

пешадиските капетани I класа: Соколов Николе 
Томо, Тривковић Павла Витомир, Врховац Ђуре 
Бранко, Зорић Боже Богдан; 

санитетскиот капетан: Милошевић Радомира 
Славко; 

за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето постојан полет заради остварува-
ње на поставените задачи во единиците со кои ра-
ководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици 
и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадискиот полковник: Рало Милоша Марко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадискиот полковник: Кнежевић Јове Ђуро; 
пешадискиот потполковник: Црномарковић Вида 

Јово; 
потполковник за врска: Керкез Јована Цвијо; 
пешадиските потполковници: Кљајић Јове Ни-

кола, Ковачевић Михајла Владо, Мајкић Душана 
Млађо, Милиновић Мије Пане; 

пешадиските мајори: Ћурчић Саве Јован, Ху-
љић Анте Ивица, Кобал Франца Доминик, Милисав 
Луке Милош, Миловић Марка Митар, Шулен Ма-
рије Албин; 

санитетскиот мајор: Вујић Михајла Божо; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиските мајори: Анушић Петра Милан, 
Дацић Недељка Марко, Колар Ђорђа Стево, Марин-
ковић Станка Матија, Продановић Станка Душан; 

пешадиските капетани I класа: Болић Јанка 
Раде, Миљуш Ђуре Душан, Штрбав Лазе Шпиро, 
Тинтор Кузмана Душан, Вуковић Нике Душан; 

пешадиските капетани: Ђокић Миливоја Ми-
лан, Марковић Јанка Љубомир; 

инженерискиот капетан: Младеновић Драгути-
на Чедомир; 

артилерискиот капетан: Бокић Николе Драган; 
артилерискиот поручник: Ћутковић Драгана 

Богдан; 
поручник за врска: Десница Петра Бранислав; 
пешадиските поручници: Ђорђевић Крсте Вла-

стимир, Гурић Саве Душан, Кривошија Милоша 
Славко, Настић Благоја Владимир, Пушара Триф-
ка Бошко, Савељић Вукашина Рајко, Синадиновић 
Нићифора Томислав; 

артилерискиот поручник: Скендерија Војина 
Новак; 

пешадискиот поручник: Станковић Петра Сло-
бодан; 

пешадиските потпоручници: Црнчевић Луке 
Саво, Кордић Николе Јово, Маринковић Јована 
Зоран; 

инженерискиот потпоручник: Митровић Дмитра 
Радоје; 

пешадискиот потпоручник: Обрадовић Николе 
Милорад; 

воените службеници VI класа на музичка служ-
ба: Клеменчић Алојза Албин, Стар Ивана Јанез; 

заставникот на административна служба: Батан-
чев Алексе Душан; 
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пешадискиот постар водник I класа: Понорац 
Михаила Рајко; 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинскпте и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
воениот службеник VII класа на музичка слу-

жба: Мустајбашић Ахмета Владимир; 
воениот службеник VIII класа на музичка слу-

жба: Милчиновић Николе Јанко; 
пешадискиот постар водник: Булатовић Нове 

Радомир; 
постарите водници на сообраќајна служба: Де-

лаћ Јосипа Рафаел, Гргуревић Милутина Влатко; 
пешадискиот постар водник: Јовановић Раде 

Живко; 
техничкиот постар водник: Маринковић Драгу-

тина Спасоје; 
постариот водник на сообраќајна служба: Вра-

чар Дане Милан; 
инженерискиот водник I класа: Гвоздић Милана 

Игњатије; 
војникот I класа на сообраќајна служба: Јано-

шевић Костадина Славољуб; 
. вод пикот I класа за врска: Радаковић Ђуре 
Душан. 

Бр. 176 
22 декември 1967 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за заслуги во развивањето 
и зацврснувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Социјалистичка 
Република Рома ни ј а 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Paul Niculescu-Mizil, член на. ИК и на Постоја-
ното претседателство на ЦК на РКП; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Gheorghe Calin, член на ЦК на РКП; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Corolian Atanasiu, шеф на државниот Протокол; 
Constantin Mitea, заменик уредник на весникот 

„Сцгштеиа"; 
Andrei Vela, генерален директор на „Агерпрес"; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Ion Mielcioiu, в. д. началник на II управа на 
МВР; 

Ion Cirje, главен уредник на списанието »Lu-
mea «; 

Ion Rosianu, советник на Амбасадата на СРР; 
Viorel Vlad, економски советник на Амбасадата 

иа СРР; 
'Gheorghe Rosu, шеф на одделение во ЦК на 

РКП; 
СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 

ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Nicolae Nastase, секретар на Кабинетот на ге-

нералниот секретар на ЦК на РКП; 
Sorin Strujan, шеф на отсек на ..Агерпрес"; 
lonel Stanculescu, прв секретар на Амбасадата на 

СРР; 
Gheorghge Рора, заменик главен уредник на 

РТВ; 
Тоша Balasoiu, втор секретар на Амбасадата 

на СРР: 
Vasile Salagean, втор секретар на СРР; 
за заслуги во извршувањето на доверените за-

дачи што ^придонесуваат за пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија и Социјалистичка Република Романија; 

СО МЕДАЛЈА ЗА ЗАСЛУГИ 
Constantin Mateescu, стенограф; 
Petre Maxim, стенограф; 
Ion Dimitriu, фоторепортер; 
Sergiti Stejar, снимател; 
Ovidiu Druga, снимател; 
Mircea Dimitriu, снимател*. 

Бр. 90 
27 мај 1968 година 

Белград Претседател на 
Републиката. 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

518. Закон за завршната сметка на сојузниот 
буџет за 1967 година — — — — — 929 

519. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за сојузниот буџет за 1968 година — 932 

520. Одлука за организацијата на Службите 
на Сојузната скупштина — — — — 934 

521. Одлука за укинување на југословенската 
виза за патување на југословенски др-
жавјани во земји со кои Југославија не 
склучила спогодба за укинување на визите 937 

522. Одлука за формирање на продадените це-
ни за цигари — — — — — — — 937 

523. Одлука за дополнение на Одлуката за на-
чинот на користење кредити во странство 
во 1967 и 1968 година за изградба на об-
јекти наменети за зголемување на проме-
тот на странци — — — — — — — 937 

524. Одлука за измена на Одлуката за обврска 
за, прибавување дозволи за увоз на опре-
делени производи за храна — — — — 937 

525. Одлука за измена на Одлуката за обврс-
ката на спогодување на стопанските ор-
ганизации при увозот на производи од 
гранката 124 — Текстилна индустрија — 938 

526. Наредба за начинот и постапката за ос-
тварување премија според Одлуката за 
определување премија за волна во 1968 
година — — — — — — — — — 938 

527. Одлука за измена на Одлуката за висо-
чината на задолжителната резерва на де-
ловните банки к а ј Народната банка на 
Југославија — — — — — — — — 939 
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