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200. 

Врз основа на членот 19 став 2 и чл. 20 и 22 став 
3 од Законот за девизното работење ,(»Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/66 И 54/67), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛО-
БАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ 
ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1968 ГОДИНА 

1. За увоз на стоки за лична потрошувачка во 
1968 година се определува глобална девизна квота 
во износ од 1.668 милиони динари, и тоа: 

милиони динари 
1) во пресметковни (клирин-

шки) девизи — — — — 1.186,75 
2) во девизи што се од значе-

ње за одржувањето "лик-
видноста во меѓународните 
плаќања — — — — — 481,25 

2. Од износот од точката 1 под 2 на оваа одлука 
се издвојуваат износите за интервенции на пазарот 
и за посебни намени, и тоа: 

1) износ од 186,25 милиони динари, КОЈ ќе се 
употреби за интервенции на пазарот и за плаќање 
увезени производи чиј увоз може да биде условен 
со истовремен извоз на домашни производи, според 
решенија на сојузниот секретарка стопанство; 

2) износ од 15 милиони динари — за плаќање 
увозот на стоки за лична потрошувачка во мало-
граничниот и соседскиот прекуморски промет спре-
ма Италија и Австрија; 

3) износ од 10 милиони динари — за купување 
стоки за лична потрошувачка — експонати од 
странски излагачи на домашни саемски приредби; 

" 4) износ од 13,75 милиони динари — за плаќање 
увозот на филмови за прикажз^вање. 

3. Право на учество во распределбата на гло-
балната девизна квота од точката 1 на оваа одлука, 
намалена за износите од точката 2 на оваа одлука, 
имаат работните 'организации регистрирани за вр-
шење надворешнотрговски промет кои во 1967 го-
дина увезувале стоки за лична потрошувачка. 

Право на учество во распределбата на глобал-
ната девизна квота од точката 1 на оваа одлука, 
намалена за износите од точката 2 на оваа одлука, 
имаат и работните организации кои во 1967 година 
вршеле промет на стоки за лична потрошувачка 
со продавање такви стоки на трговски стопански 
организации што вршат промет на стоки на мало, 
или со продавање на крајни потрошувачи преку 
свои продавници или други деловни единици што 
вршат промет на стоки на мало, под услов во сво-
јот деловен фонд да имаат минимум средства за 
секој производ или група производи односно за 
одделни трговски струки или група трговски стру-
ки, определен со Одлуката за минимумот на сред-
ства со кој одделни стопански организации мораат 
да располагаат за вршење надворешнотрговски 
промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66). 

Право на учество во распределбата на глобал-
ната девизна квота од точката 1 на оваа одлука, 
намалена за износот од точката 2 на оваа одлука, 
имаат и производителските работни организации 
кои со странски правни или физички лица склу-
чиле договор за долгорочна производствена коопе-
рација во производството нз стоки за лична потро-
шувачка и до 31 декември 1967 година тој договор 
му го подгрееле на надлежниот орган, согласно со 
Одлуката за производствена кооперација која се 
смета долгорочна („Службен лист на СФРЈ", бр. 
48/67). 

4. Глобалната девизна квота од точката 1 на 
оваа одлука, намалена за износот од точката 2 на 
оваа одлука, се распределува договорно на сродни 
групи производи во рамките на Сојузната стопанска 
комора. 

Како критериум за утврдување на износите на 
девизите за сродни групи производи може да по-
служи вкупниот промет на мало на групата про-
изводи од ставот 1 на оваа точка во 1967 година, 
вредноста на увозот на стоките за лична потрошу-
вачка од тие групи во 1967 година, како и потреби-
те на пазарот од одделни видови стоки. 

По утврдувањето на износите на девизите за 
сродни групи производи, распределбата на девизите 
на одделни работни организации во рамките на изно-
сите утврдени за секоја група производи, се врши 
договорно во рамките на Сојузната стопанска ко-
мора. 

5. При договарањето за распределбата на девиз-
те од точката 4 на оваа одлука и како составен дел 
на тоа договарање, работните организации се дол-
жни да се договорат и за заедничко истапување на 
одделни страници пазари, за усогласувањето на 
увозот на односните стоки по подрачјата и земјите, 
за условување^ на увозот на стоките за лична 
потрошувачка со извоз на домашни стоки за лична 
потрошувачка и за усогласувањето на увозот на 
односните стоки со домашното производство на 
такви стоки. 

6. По постигнатиот договор за распределбата 
1 на глобалната девизна квота на одделни работни 
организации и за условите на увозот од точ. 4 и 5 
на оваа одлука Сојузната стопанска комора му до-
ставува извештај за извршената распределба и за 
условите на увозот, со соодветна документација, на 
СОЈУЗНИОТ секретаријат за стопанство. 

7. Заради утврдување правото на учество во 
распределбата на глобалната девизна квота, во сми-
сла на точката 3 од оваа одлука, работните органи-
зации ќе му достават на надлежниот орган на Со-
јузната стопанска комора докази од ст. 2 до 6 на 
оваа точка. 

Како доказ за вршење промет и за височината 
на прометот извршен со продажба на стоки во 1937 
година, на трговските организации на мало им слу-
жи преписот на пријавата (извештајот) за тој промет 
поднесен до надлежниот завод за статистика, заве-
рен од страна на таа организација. 

х Како доказ за вршење промет и за височината 
на прометот на стоки на мало што во 1967 година 
го извршиле работните организации непосредно со 
потрошувачите или цреку сопствена мрежа на про-
давници и други деловни единици преку кои се 
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врши продажба на мало, служи преписот наЈИЗ-
водот од завршната сметка на односната работна 
организација за 1967 година, заверен од страна на 
таа организација. 

Како доказ За тоа дека работната организација 
располага со минимумот на средствата пропишани 
за вршење надворешнотрговски промет на соодвет-
ни стоки, служи потврдата издадена од надлежната 
организациона единица на Службата^на општествен 
ното книговодство (член 21 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство — „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65, 28/66 и 54/67). 

Како доказ за вршењето односно за вредноста 
на увозот на стоки за лична потрошувачка во 1967 
година, служи потврдата од овластената банка кај 
која работната организација-увозник купувала де-
визи во 1967 година за плаќање увозот на тие стоки. 

Како доказ за склучениот договор за долгороч-
на производствена кооперација и за меѓусебните ис-
пораки на стоки за лична потрошувачка служи 
потврдата од Народната банка на Југославија за 
тоа дека таквиот договор е склучен и дека на тој 
договор не се ставени забелешки. 

8. По извршениот договор за распределбата на 
девизите за увоз на стоки за лична потрошувач-
ка, работните организации се должни со овластената 
банка да склучат договор за купување и за роко-
вите на купувањето на сите девизи за увоз на стоки 
за лична потрошувачка. Во тој договор ќе се ут-
врди работната организација да користи различни 
видови девизи во сразмерата определена во реше-
нието од точката' 10 на оваа одлука. 

9. Ако работните организации од точката 3 на 
оваа одлука не постигнат договор за распределба 
на глобалната девизна квота и за условите на уво-
зот од тон. 4 и 5 на оваа одлука, Сојузната стопанска 
комора ќе му достави записник, со соодветна доку-
ментација, на Сојузниот секретаријат за стопан-
ство заради распределба на глобалната девизна 
квота на работните . организации. 

Како соодветна документација во смисла на 
ставот 1 од оваа точка, се подразбираат доказите од 
точката 7 ст. 2 до 6 на оваа одлука. 

Сојузниот секретар З-Ј стопанство ќе ја распре-
дели глобалната девизна квота на одделни работни 
организации сразмерно со учеството на нивниот про-
мет на стоки за лична потрошувачка остварен во 
1967 година во вкупниот промет на стоките на сите 
работни организации за кои ќе се утврди дека ги 
исполнуваат условите предвидени со оваа одлука. 
Со решението со кое сојузниот секретар 'за стопан-
ство им ја утврдува глобалната девизна квота на 
одделни работни организации ќе се определат и 
условите за користење на девизната квота во сми-
сла на точката 5 од оваа одлука. 

10. Сојузниот секретар за стопанство на секоја 
работна организација која според одредбите на оваа 
одлука учествува во распределбата на средствата 
на глобалната девизна квота ќе и издаде решение 
за височината на девизната квота што и припаѓа и 
за условите на користењето на девизната квота во 
смисла на точката 5 од оваа одлука. 

11. Износот од точката 2 под 1 од оваа одлука} 
ќе се користи: 

1) на предлог од Сојузниот завод за цени, за 
увоз на стоки*чија цена на домашниот пазар спо-
ред податоците за движењето на цените е значител-
но повисока од нивото на цените на тие стоки во 
претходниот период; 

2) за увоз на стоки ШТО ГИ нема доволно на 
пазарот: 

3) за увоз на стоки што служат за задоволува-
ње на значително наголемените потреби на пазарот 
настанати поради исклучителни или непредвидени 
настани или околности; 

4) за плаќање увозот на производи при истовре-
мен извоз на домашни производи чиј пласман е 
отежнат. 

Заради 'остварување на интервентно влијание 
на овој увоз врз односите на малопродавните цени 

на пазарот, средствата од ставот 1 на оваа точка ќе 
им се одобруваат на организациите што ќе обезбе-
дат најповолни услови во поглед цената и рокот на 
испораката на стоките штб се увезуваат- односно 
извезуваат. * 

12. Износот од точката 2 под 2 до 4 од оваа од-
лука работните организации ќе го распределат до-
говорно во рамките на Сојузната стопанска комора, 
и тоа: 

1) износот од точката 2 под 2-на оваа одлука — 
на работните организации регистрирани за вршење 
малограничен и соседски прекуморски промет со 
Италија и Австрија; 

2) износот од точката 2 под 3 на оваа одлука 
— на работните организации што се занимаваат со 
организирање меѓународни саеми; 

3) износот од точката 2 под 4 на оваа одлука — 
на работните организации регистрирани за извоз и 
увоз на филмови за прикажување. 

13. Ако работните организации од точката 12 
на оваа одлука не постигнат договор за распредел-
ба на девизите од таа точка, Сојузната стопанска-. 
комора ќе му достави записник, со соодветна доку-
ментација, на Сојузниот секретаријат за стопанство 
заради распределба на односната глобална девизна 
квота на работните организации. 

Сојузниот секретар за стопанство ќе j'a изврши 
распределбата на износот од точката 2 под 2 до 4 од 
оваа одлука, и тоа: 

1) износот од точката 2 под 2 на оваа одлука — 
на работните организации регистрирани за вршење 
мал ограничен и соседски прекуморски промет со 
Италија и Австрија, сразмерно со нивниот извоз во 
тие земји по пат на таков промет во 1967 година; 

2) износот од точката 2 под 3 на'оваа одлука — 
на работните организации што се занимаваат со 
организирање меѓународни саеми, во износот што 
за купување стоки за лична потрошувачка — ек-
спонати од странски излагачи на домашни саемски 
приредби го добиле во 1967 година; 

3) износот од точката 2 под 4 на оваа одлука — 
на работните организации регистрирани за извоз и 
увоз на филмови за прикажување, сразмерно со 
учеството на нивниот извоз односно увоз на филмо-
ви за прикажување во 1967 година во вкупниот нивни 
извоз односно увоз на тие филмови во таа година. 

14. Ако работната организација при користењето 
на девизите не се придржува кон^ начинот на ко-
ристењето на девизите определени во решението од 
точката 10 на оваа одлука, овластената банка е дол-
жна за тоа да го извести Сојузниот секретаријат 
за стопанство. 

Во случајот од ставот 1 на оваа точка Сојузниот 
секретаријат за стопанство ќе му го ускрати на 
односната работна организација користењето на 
средствата на глобалната девизна квота. 

^искористените средства од ст. 1 и 2 на оЕза 
точка ќе се употребат за намените од точката 2 
под 1 на оваа одлука. 

15. Неп скори стените девизи на глобалната де-
визна квота за увоз на стоки за лична потрошувач-
ка во 1968 година можат да се користат и во на-
редната година. 

16. Средствата од точката 1 од оваа одлука не 
можат да се употребат за плаќање увозот на пат-
нички автомобили и резервни делови за патнички 
автомобили. 

17. Народната банка на Југославија може да ги 
определи износите на одделни пресметковни деви-
зи за плаќање во одделни земји, во рамките на из-
носите од точката 1 под 1 на оваа одлука. Народ-
ната банка на Југославија ќе стави на располагање 
за плаќ&ње увозот во смисла на точката 1 под 2 од 
оваа одлука првенствено девизи со кои располага 
по основ на странски кредити. 

За износите на девизите од ставот 1 на оваа 
точка Народната банка на Југославија, пред поче-
токот на договарањето од точ. 4 и 5 на оваа одлука, 



Среда, 24 април 1968 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 16 — Страна 327 

ќе го извести Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, СОЈУЗНИОТ секретаријат за стопанство и 
Сојузната стопанска комора. 

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

P. п. бр. 42 
3 април 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шшшак* е. р. 

201. 

Врз основа на членот 54 ст. 3 и 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 ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ СПОГОДБИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СОРА-

БОТКА ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ 
ПРОМЕТ 

1. Спогодбите за условите и начинот на вршење 
надворешнотрговски промет на определено подрачје 
или со определени производи (во натамошниот 
текст: спогодби за надворешнотрговска соработка), 
во смисла на членот 54 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство, се склучуваат на на-
чинот и според постапката што се утврдени со оваа 
одлута. 

До склучувањето на спогодба за надворешно^-
говска соработка, како и во случаите кога спогодба 
не ќе се постигне, во поглед соработката на стопан-
ските организации во надворешнотрговскиот промет 
се применуваат општите прописи за спогодувањето 
и соработката на стопанските организации во на-
дворешнотрговскиот промет, односно заклучоците на 
органите на Сојузната стопанска комора за оства-
рувањето на соработката донесени во согласност со 
одредбите на Основниот закон за единствените сто-
пански комори и деловната соработка во стопанство-
то („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/60, 16/61 и 13/63 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65 и 31/67) и на 
Статутот на Сојузната стопанска комора. 

2. Спогодбите за надворешнотрговска соработка 
стопанските организации ги склучуваат во рамките 
на Сојузната стопанска комора на состанок на од-
носната групација. 

Како групација во смисла на оваа одлука се 
подразбираат производителски, трговски и други 
стопански организации што учествуваат во надво-
решнотрговскиот промет на определено подрачје или 
со определени производи. 

3. Спогодбите за надворешнотрговска соработка 
можат да се склучат на неопределено време или на 
определено време. 

4. Ако е предмет на спогодбата за надворешно-
трговска соработка извоз односно увоз на стоки, со 
спогодбата, по правило, се утврдуваат општите усло-
ви за настапување, организацијата на настапување-
то, структурата, динамиката, регионалните правци 
и организацијата на извозот односно увозот, и се 
врши усогласување на домашното производство од-
носно потрошувачка со увозот на односните стоки. 

5. Ако со спогодбата за надворешнотрговска со-
работка се предвидува формирање заеднички фон-
дови со определена намена, заеднички деловни тела 
со определено овластување (pool, конзорциум, де-
ловна заедница, координационен одбор и ел.), или 
ако се определуваат носители на работите за извр-
шување на спогодбата или се утврдуваат други 
услови на работењето, со спогодбата поблиску се о-
пределуваат меѓусебните права и обврски на сто-
панските организации од односната групација и по 
овие прашања. 

6. Предлог за склучување спогодба за надве-
решнотрговска соработка може да поднесе секоја 
заинтересирана стопанска организација или повеќе 
такви заедно, стопански комори, здруженија, заед-
ници и други заинтересирани организации. 

Предлогот за склучување спогодба за надво-
решнотрговска соработка му се поднесува на соо-
дветниот орган на Сојузната стопанска комора. 

Ако органот од ставот 2 на оваа точка не го 
прифати предлогот за склучување спогодба за над-
ворешнотрговска соработка, предлагачот може да 
му поднесе приговор на управниот одбор на Сојуз-
ната стопанска комора во рок од 15 дена од денот 
на приемот на извештајот за одбивањето на пред-
логот. 

7. Склучувањето на спогодбата за надворешнотр-
говска соработка се врши на пленарен состанок на 
односната групација. 

За состанокот на групацијата мораат да се из-
вестат сите заинтересирани стопански организации 
најдоцна на осум дена пред одржувањето на сос-
танокот. 

8. Ако претставниците на стопанските органи-
зации што ја сочинуваат групацијата не се законски 
застапници на стопанските организации што ги 
претставуваат , тие се должни на состанокот да до-
кажат со пропишано полномошно издадено од над-
лежниот орган на управувањето на стопанската ор-
ганизација, дека се овластени да расправаат за 
предлогот и да ја потпишат спогодбата за надвореш-
нотрговска соработка. 

Една или повеќе стопански организации можат 
да овластат друга стопанска организација или свое 
заедничко деловно тело да ги застапува на соста-
нокот на групацијата при разгледувањето на пред-
логот и од нивното име да ја потпише спогодбата 
за надворешнотрговска соработка. 

9. Групацијата може полноважно да одлучува 
ако на состанокот присуствуваат претставници на 
оние стопански организации што во претходната го-
дина учествувале во надворешнотрговскиот промет 
што е предмет на спогодбата со најмалку 75% од 
вкупниот извоз односно увоз. 

10. Кога за предлогот за склучување спогодба 
за надворешнотрговска соработка ќе се изјаснат 
претставниците на стопанските организации што во 
претходната година учествувале во надворешно-
трговскиот промет што е предмет на спогодбата со 
најмалку 75% од вкупниот надворешнотрговскк 
промет на определено подрачје или со определени 
производи, претставниците на стопанските организа-
ции што се изјасниле за склучување на спогодбата 
го потпишуваат утврдениот и усвоениот текст на 
спогодбата за надворешнотрговска соработка од и-
мето на организациите што ги претставуваат. 

Ако за предложениот текст на спогодбата за 
надворешнотрговска соработка не се изјасни со за-
кон пропишаното мнозинство на претставниците на 
стопанските организации, предлогот се смета за 
одбиен. 

11. За текот на состанокот на групацијата се во-
ди записник. 

Во записникот се внесува особено: местото и 
времето на одржувањето на состанокот, имињата на 
присутните претставници и називот на стопански-
те организации што тие ги претставуваат, дневниот 
ред на состанокот, констатација дека групацијата 
може полноважно да одлучува (точка 9), утврде-
ниот текст на спогодбата за надворешнотрговска 
соработка, називите на стопанските организации 
чии претставници се изјасниле за склучувањето на 
спогодбата и докази за тоа дека присутните прет-
ставници на стопанските организации претставуваат 
мнозинство потребно за полноважно одлучување 
(точка 10)» 

12. Спогодбите за надворешнотрговска соработка 
ft се поднесуваат во два примерока на регистрација 
на Сојузната стопанска комора. 
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Едеп примерок од оваа спогодба Сојузната сто-
панска комора му доставува на Сојузниот секрета-, 
ријат за надворешна трговија. 

13. За регистрацијата на спогодбата за надво-
решнотрговска соработка одлучува органот на Со-
јузната стопанска комора во чиј делокруг спаѓаат 
работите на стопанските односи со странство, ако со 
актот на Сојузната стопанска комора не е опреде-
лен друг орган. 

Одлуката за регистрација на спогодбата за 
надворешнотрговска соработка органот од ставот 
1 на оваа точка е должен да ја донесе во рок од 15 
дег;а од денот на приемот на спогодбата. 

Ако органот од ставот 1 на оваа точка одбие 
да изврши регистрација на спогодбата за надвореш-
нотрговска соработка, се смета дека спогодбата не е 
ни^у постигната. 

14. Спогодбата за надворешнотрговска сора-
ботка станува полноважна со денот на нејзината 
регистрација. 

15. Регистрацијата односно одбивањето на ре-
гистрацијата на спогодбата за надворешнотрговска 
соработка се објавува во „Гласник Савета за при-
вредне односе са иностранством Савезне привредне 
коморе". 

16. Против одлуката за регистрирање на спогод-
бата за надворешнотрговска соработка односно 
против одбивањето на регистрацијата на спогодба-
та, заинтересираните стопански организации можат, 
во согласност со Статутот на Сојузната стопанска 
комора, да поднесат приговор во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на односната одлука во 
„Гласник Савета за привредне односе оа ииостран-
етвом Савезне привредне коморе". 

17. Органот од точката 13 став 1 на оваа одлука 
определува кои основни одредби од спогодбата за 
надворешнотрговска соработка се објавуваат со об-
јавувањето на нејзината регистрација, како и ус-
ловите под кои можат да се разгледаат регистри-
раните спогодби за надворешнотрговска соработка. 

18. Измени и дополненија на регистрира-
ната спогодба за надворешнотрговска соработка се 
вршат на начинот и според постапката што се пред-
видени за склучување и регистрирање на спогодби 
зо надворешнотргоЕСка соработка. 

19. Одлука за раскин на спогодба за надвореш-
нотрговска соработка може да донесе односната 
групација на стопански организации ако со склуче-
ната спогодба повеќе не се остваруваат целите од 
членот 54 на Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство, ако повеќе не постои потреба од таа 
спогодба или од други причини. 

Одлуката за раскин на спогодба на надво-
решнотрговска соработка се донесува на начинот и 
под условите што се предвидени во точ. 9 и 10 на 
оваа одлука. 

Во случаите од ставот 1 на оваа точка одлука 
за раскин на спогодбата може да донесе и органот 
од точката 13 став 1 на оваа одлука. 

Против одлуката од ставот 3 на оваа точка за-
интересираните стопански организации можат да му 
поднесат приговор на управниот одбор на Сојузна-
та стопанска комора, во согласност со Статутот на 
Комората, БО рок од 15 дена од денот на донесува-
ното на таа одлука. 

20 Расчинет на спогодбата за пад нора гшотргов-
ска соработка се реi иотрира во Сојузната стопан-
ска комора и се објавува во ..Гласник Савета за 
привредне односе со пцост ранегзом Савезне при-
вредне коморе'*, 

21. Секоја заинтересирана стопанска организа-
ција може дополнително да пристапи кон регистри-
раната спогодба за надворешнотрговска соработка. 

Пристапувањето на стопанската организација 
кол спогодбата за падворешнотрговска соработка се 
регистрира во Сојузната стопанска комора. 

22. Ако Сојузниот извршен совет, БО смисла ПА 
членот 54 став 4 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство, определи надворешнотргов-
€kvtot промет на определени .подрачна или со опре-

делени производи да може да се врши само БО рам-
ките на спогодбата на заинтересираните стопански 
организации, соодветниот совет на Сојузната сто-
панска комора без одлагање ќе свика состанок на 
стопанските организации на односната групација 
заради склучување спогодба. 

Ако стопанските организации: во рокот што го 
определил Сојузниот извршен совет не склучат 
спогодба во смисла на ставот 1 од оваа точка, над-
ворешнотрговсхиот промет на определено подрачје 
или со определени производи може да се врши са-
мо под условите што ќе ги пропише Сојузниот из-
вршен совет. 

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

P. п. бр. 48 
12 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

202. 

Врз основа на членот 2 од Законот за посеб-
ните давачки при увозот на земјоделски и прехран-
бени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРКИТЕ И НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПО-
СЕБНА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Посебната давачка ири увозот на одделни 
земјоделски и прехранбени производи (во поната-
мошниот текст: посебната давачка) се утврдува во 
согласност со политиката на цените и развојната 
политика во оваа област. 

2. Височината на посебната давачка ја утврду-
ва Сојузниот завод за цени, во согласност со Со-
јузниот секретаријат за стопанство и Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија, а на начинот 
и според мерилата што се определени со оваа од-
лука. Пред утврдувањето на височината на посеб-
ната давачка Сојузниот завод за цени е должен 
да прибави мислење од односната групација сто-
пански организации во рамките на Сојузната сто-
панска комора. 

3. Височината на посебната давачка се утврдува 
зависно од движењето на увозните цени и пазарни-
те цени на домашното производство. 

4. Височината на посебната давачка претставу-
ва разлика помеѓу нормалната домашна пазарна це-
на и најповолната увозна цена франко југосло-
венската граница, вклучувајќи ја и царината, во-
дејќи сметка за количините и квалитетот на про-
изводите. 

Височината на посебната давачка се утврдзгва 
во апсолутен износ по единица мера. 

5. Како нормална домашна пазарна цена се 
подразбира: 

1) за производи за кои се пропишани гаранти-
рани и минимални откупни цени — гарантираната 
односно минималната откупна цена нагоде:,iona 
до 15%; 

2) за други земјоделски производи — цената 
формирана според условите на пазарот, односно спо-
ред понудата и побарувачката, сезоната и ел., а во 
согласност со определената политика на цените; 

3) за преработки — цената утврдена врз база на 
цените што се постигаат во извозот, тргнувајќи од 
политиката на цените утврдена со реформата, а ако 
е за одделни преработки пропишана цената — таа 
пропишана цена. 
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6. Заради прибавување потребни податоци и 
документација за утврдување височината на посеб-
ната давачка, стопанските организации се должни 
да му достават на Сојузниот завод за цени еден 
примерок од пријавата за склучената работа на у-
воз односно извоз истовремено кога таа пријава и 
ја поднесуваат на девизната контрола на Народната 
банка на Југославија, и тоа за производите за кои 
може да се воведе посебна давачка. 

7. Кога предлог за определување посебна да-
вачка ќе поднесат одделни стопански организации, 
групации на одделни стопански гранки од областа 
на земјоделството, прехранбената и тутуновата ин-
дустрија и Сојузната стопанска комора, Сојузниот 

завод за цени е должен поднесените предлози да ги 
разгледа во рок од 20 дена од денот на приемот 
на предлогот и за својата одлука да го извести пред-
лагачот. 

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

P. п. бр. 49 
17 април 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

203. 

Врз основа на членот 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехран-
бени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВО-

ЗОТ СЕ ПЛАКА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 

1. Посебната давачка од членот 1 на Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и 
прехранбени производи, се плаќа при увозот на следните земјоделски и прехранбени производи: 

Реден Шифра од Номен-
број клатурата СИТ Н а и м е н у в а њ е Tap. број од 

Царинската тарифа 

1 2 3 4 

1 001-10-11 Крави за колење, мокрење и работа 01.02/16, 
2 001-10-15 Крави буши 01.02/16 
3 001-10-21 Бикови за колење и работа 01.02/26 
4 001-10-25 Викови буши 01.02/26 
5 001-10-31 Волови 01.02/3 
6 001-10-35 Волови буши 01.02/3 
7 001-10-50 Јуници (до заклучно 2 години) 01.02/46 
8 001-10-60 Јунчиња (до заклучно 2 години) 01.02/56 
9 001-10-70 Телиња, (до заклучно 1 година) 01.02/66 

10 001-20-10 Овци и овни за колење 01.04/16 
11 001-20-30 Јагниња 01.04/1 в 
12 001-30-10 Свињи месести 01.03/2а 
13 001-30-20 Свињи масни 01.03/26 
14 001-30-30 Свињи за бекон 01.03/2в 
15 001-30-40 Свињи мршави 01ЛЗ/2а 
16 001-40-10 Кокошки 01.05/1* 
17 001-40-20 Пилиња 01.05/16 
18 001-40-30 Мисирки и мисири Q1.05/2B 
19 001-40-40 Гуски 01.05/Зв 
20 001-40-50 Пајки 01.05/4в 
21 011-10-11 Месо говедско, свежо и ладено 02.01/16, в, г 
22 011-10-12 Месо говедско, смрзнато 02.01/16, в, г 
23 011-10-21 Месо телешко, свежо и ладено 02.01/1а 
24 011-10-22 Месо телешко, смрзнато 02.01/1а 
25 011-10-30 Телиња заклани, во кожа 02.01/1 а 
26 011-20-11 Месо овчо, свежо и ладено 02.01/26 
27 011-20-12 Месо овчо, смрзнато 02.01/26 
28 011-20-21 Месо јагнешко, свежо и ладено 02.01/2а 
29 011-20-22 Месо јагнешко, смрзнато 02.01/2а 
30 011-20-30 Јагниња заклани, во кожа 02 01/2а 
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31 011-30-11 Месо свинско со масни делови, свежо и ладено 02.01/За, б 
32 011-30-12 Месо свинско- со масни делови, смрзнато 02.01/36, а 
33 011-30-21 Месо свинско без масни делови, свежо и ладено 02.01/Зв 
34 011-30-22 Месо свинско без масни делови, смрзнато (свинско 

каре од грб) 02.01/Зв 
35 011-30-31 Месо од месести свињи, свежо и ладено 02.01/36, в 
36 011-30-32 Месо од месести свињи, смрзнато 02.01/36, в 
37 011-40-10 Кокошки, заклани 02.02/1 
38 011-40-20 Пилиња, заклани 02.02/2 
39 011-40-30 Мисирки и мисири, заклани 02.02/3 
40 011-40-51 Гуски, заклани 02.02/4 
41 011-40-55 Гускини копани и гради 02.02/4 
42 011-40-60 Пајки, заклани 02.02/5 
43 012-10-10 Бекон 02.01/Зг и 

02.06/1B 
44 012-10-20 Месо свинско во саламура 02.06/1г 
45 012-10-30 Сланина солена 02.05/1 
46 012-10-40 Сланина сушена, димена 02.05/1 
47 012-10-50 Пршут ч 02.06/1г 
48 012-10-60 Шунка сушена, солена или димена 02.06/16 
49 012-10-90 Сувомесести преработки свински, други 02.06/1г 
50 012-90-10 Месо говедско, сушено или солено 02.06/2а 
51 012-90-20 Месо телешко, сушено или солено 02.06/26 
52 012-90-30 Месо овчо и козјо, сушено, солено или димено 02.06/2в 
53 012-90-50 Месо живинско, сушено, солено или димено 02.06/2г 
54 013-40-10 Салама, зимска 16.01/1а и 6 
55 013-40-20 Мортадела 16.01/3 
56 013-40-50 Колбаси други 16.01/2 
57 013-40-90 Колбаси во конзерви 16.01/2, 3 
58 013-80-10 Конзерви говедски 16.02/1а 
59 013-80-20 Конзерви свински 16.02/16 
60 013-80-31 Конзерви овчи и козји 16.02/1д 
61 013-80-33 Конзерви живински 16.02/1в 
62 013-80-50 Шунка во конзерви 16.02/16 
63 013-80-60 Конзерви месести со зеленчук 16.02/1г 
64 013-80-90 Паштети и други преработки од месо (во конзерви 

или не) 16.02/26, 3, 4 
65 022-10-10 Млеко конзервирано, кондензирано 04.02/1 
66 022-20-11 Млеко полномасно во прав и блокови 04.02/2 
67 022-20-12 Млеко полумасно во прав и блокови 04.02/2 
68 022-30-10 Млеко свежо 04.01/1 
69 022-30-20 Кајмак 04.01/2 
70 023-00-10 Путер (масло) свеж 04.03/1 
71 023-00-20 Путер топен (масло) 04.03/2 
72 024-00-10 Качкавал 04.04/1а 
73 024-00-20 Трапист сирење 04.04/16 
74 024-00-30 Ементалер сирење 04.04/1в 
75 024-00-40 Сирења тврди и фини, други 04.04/1г 
76 024-00-50 Сирење бели меки 04.04/1Ѓ, 2 
77 024-00-60 Сирење топено 04.04/1д 
78 025-00-10 Јајца свежи во лушпа, кокошкини 04.05/1а, в 
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79 025-00-20 Јајца свежи (во лушпа) кокошкини конзервирани 
80 025-00-40 Јајца во прав 
81 025-00-50 Јајца смрзнати, жолчка 
82 025-00-60 Јајца без лушпа, за индустриски цели 
83 032-01-11 Сардини во конзерви, стерилизирани 
84 032-01-12 Филети во конзерви, стерилизиран!! 
85 032-01-19 Конзерви рибини други, стерилизирани (brislings, 

sparts и др.) 
86 032-01-21 Филети во конзерви, нестерилизирани солени 
87 032-01-29 Рибини конзерви нестерилизирани, други 
88 032-01-50 Рибини паштети во конзерви 
89 032-01-60 Конзерви со овошје и зеленчук и со разни сосови 

(антипасти) 
90 032-01-90 Рибини преработки други 
91 041-00-10 Пченица 
92 042-10-10 Ориз нелупен 
93 042-10-20 Ориз лупен (неполиран) 
94 042-20-10 Ориз полиран и глазиран 
95 042-20-20 Ориз кршен 
96 043-00-10 Јачмен 
97 043-00-20 Јачмен пилавски 
98 044-00-11 Пченка жолта' 
99 044-00-12 Пченка бела 

100 044-00-13 Пченка чинквантин 
101 044-00-19 Пченка друга 
102 045-10-10 'Рж 
103 045-20-10 Овес 
104 046-01-10 Брашно пченично 
105 046-02-20 Гриз пченичен 
106 047-01-10 Брашно 'ржеио 
107 047-01-20 Брашно јачмено 
108 047-01-30 Брашно пченкарно 
109 047-02-10 Гриз пченкарен 
НО 048-30-10 Макарони, шпагети, нудли и ел. преработки 
111 051-40-11 Јаболка за на маса 
112 051-40-12 Јаболка за индустриска преработеа 
113 051-50-10 Грозје свежо 
114 051-92-10 Круши свежи 
115 052-09-11 Сливи, суви, етивирани 

/ 
116 052-09-12 Сливи, суви, неетивирани 
117 053-30-50 Џемови 
118 053-30-60 Слатко од овошје 
119 053-50-10 Сок од малинки, суров 
120 053-50-20 Сок од капинки, суров 
121 053-50-30 Сок од вишни, суров 
122 053-50-50 Сок од вишни и цреши, концентриран 
123 053-50-60 Сок од капинки, концентриран 
124 053-50-71 Сок од сливи, концентриран 
125 053-50-72 Сок од малинки, концентриран 
126 053-50-73 Сок од јаболка, концентриран 
127 053-50-79 Сокови од друго овошје, концентрирани 

04.05/16 
04.05/2а 
04.05/26 
04.05/2B 
16.04/36 
16.04/6 

16.04/9, 2, 4, 5 
16.04/6 
16.04/9, За, 2, 4, 5 
16.04/7 

16.04/8 
16.04/9 
10.01/16 
10.06/1а 
10.06/16 
10.06/2а 
10.06/26 
10.03/4, 3 
10.03/1 
10.05/2, 3 
10.05^2, 3 
10.05/2, 3 
10.05/2, 3 и 4 
10.02 
10.04 
11.01/1 
11.02/16 
11.01/2а 
11.01/2В 

11.01/26 

11.02/26 

19.03 
08.06/1 
08.06/1 
08.04/1 
08.06/2 
08.12/1 
08.12/1 
20.05/1 
29.05/1 
20.07/6 
20.07/6 
20.07/6 
20.07/6 
20.07/6 
20.07/6 
20.07/6 
20.07/6 
20.07/6 

4 1 
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128 053-50-81 Сок од сливи, засладен 20.07/6 
129 053-50-82 Сок од малинки, засладен 20.07/6 
130 053-50-83 Сок од јаболка, засладен 20.07/6 
131 053-50-84 Сок од капинки, засладен 20.07/6 
132 053-50-85 Сок од вишни, засладен 20.07/6 
133 053-50-89 Сокови од друго овошје, засладени 20.07/6 
134 053-50-90 Сокови од -зеленчук 20.07/5 
135 053-63-10 Пулпа од капинки 08.11/7 
136 053-63-20 Пулпа од цреши 08.11/7 
137 053-63-40 Пулпа од јаготки 08.11/7 
138 053-63-50 Пулпа од малинки 08.11/7 
139 053-63-60 Пулпа од вишни 08.11/7 
140 053-63-91 Пулпа од јаболка 08.11/2 
141 053-63-92 Пулпа од сливи 08.11/1 
142 053-90-30 Компоти од овошје 20.06/15, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 
143 054-10-10 Компир 07.01/1 
144 054-20-10 Грав, сув 07.05/1 
145 054-40-10 Домати, свежи 07.01/2 

л п л 1 > 146 054-50-20 Кромид 07.01/Зв 
147 054-50-30 Пиперка, свежа 07.01/Зд 
148 054-83-10 Цикорија, свежа или сува, непржена 12.05/1, 2 
149 054-84-11 Хмел, савињски 12.06 
150 054-84-12 Хмел, бачки 12.06 
151 054-84-19 Хмел, друг 12.06 
152 054-84-20 Хмел, стар (од поранешни години) 12.06 
153 055-52-40 Домати конзервирани (сок и пире) 20.0272 
154 061-10-10 Шеќер, нерафиниран 17.01/1а, б 
155 061-20-11 Шеќер во кристал 17.01/2а, 1, 2 
156 061-20-12 Шеќер во КОЦКИ 17.01/2а, 1, 2 
157 061-20-13 Шеќер во прав 17.01/2а, 1, 2 
158 061-20-14 Шеќер во глави 17.01/26 
159 061-50-10 Меласа, нејастива 17.03 
160 061-60-10 Мед природен, цеден 04.06/1 
161 061-60-20 Мед во соќе 04.06 2 
162 061-90-40 Мед, вештачки 17.02/8 
163 075-10-40 Пиперка мелена 09.04/3 
164 /175-10-50 Пиперка толчена 09.04/3 
165 091-30-11 Маст свинска, сурова 15.01/1 
166 091-30-12 Маст свинска, пресувана 15.01/1 
167 091-30-30 Сало топено 15.01/1 

168 091-40-10 Маргарин 15.13/1 

169 091-40-90 Маснотии за јадење, други 15.13/2 
170 099-01-10 Цикорија, пржена и мелена 21.01/1 
171 112-11-10 Шира (непресечена со алкохол) 20.07/4, и 

22.04 
172 112-12-10 Вино обично во буриња и цистерни 22.05/8 
173 112-12-20 Бино квалитетно во буриња и цистерни 22.05/7 
174 112-12-30 Вино десертно вачбуриња и цистерни 22.05/3 
175 112-12-41 Вино обично во шишиња 22.05/6 
176 112-12-43 Вино десертно во шишиња 22.05/3 
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177 112-12-44 
178 112-12 -51 
179 112-12-52 
180 112-12-54 
181 112-12-60 
182 113-12-90 
183 112-13-10 
184 112-13-20 
185 112-30-11 
186 112-30-12 
187 112-40-10 
188 112-40-20 
189 112-40-31 
190 112-40-70 
191 121-00-11 до 

121-00-14 
192 121-00-21 до 

121-00-24 
193 122-10-10 
194 122-20-10 
195 122-30-10 
196 122-30-20 
197 292-71-10 
198 411-31-10 
199 421-20-10 
200 421-20-20 
201 421-50-10 
202 421-50-20 
203 421-60-10 
204 421-60-20 
205 512-24-10 
206 512-24-20 
207 599-51-10 
208 4 599-51-40 
209 112-12-42 
210 022-30-20 

Вино пенливо во шишиња 22.05/1 
Вино за крстосувгње 22.05/9 
Вино за дестилација 22.05/9 
Вино за изработка на вермут 22.05/9 
Мистела (шира пресечена со алкохол) 22.05/9 
Вина несломенати 22.05/9 
Вермут во буриња 22.06/2 
Вермут во шишиња 22.06/1 
П^во во буриња 22.03/2 
Пиво во шишиња 22.03/1 
Шпиритус суров етилалкохол (до 80°) 22.09/1 
Ракија сливова 22.09/2 
Ракија од комина — комовица 22.09/3 
Вински дестилат 22.09/9 
Тутун неферментиран 

24.01/16 
Тутун ферментиран 

24.01/2 
Пури 24.02/1 
Цигари 24.02/2 
Тутун за цигари 24.02/3 
Тутун за луле 24.02/3 
Цвеќе за украс и букети цвеќиња 06.03/1^ 2, 3 
Сланина и сало свинско, сурово 02.05/1 
Масло соино, сурово 15.07/1а 
Масло соино, пречистено 15.07/16 
Масло од маслинки, сурово 15.07/4а 
Масло од маслинки, пречистено 15.07/16 
Масло од сончоглед, сурово 15.07/5а 
Масло од сончоглед, пречистено 15.07/56 
Алкохол неденатуриран, со јачина од 80° или повеќе 22.08/1 
Алкохол денатуриран 22.08/2 
Скроб од пченка 11.08/16 
Скроб од компир 11.08/1 г 
Вино квалитетно во шишиња 22.05/5 
Павлака 04.01/2 и 3 

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

P. п, бр. 50 
17 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, е. р. 

204. 

Врз основа на членот 94 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65 и 29/66), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА«ВИСОЧИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ И ЗА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА 
ДОБИТОК, ПРОИЗВОДИ ОД ДОБИТОК, СУРОВИ-
НИ И ОТПАДОЦИ ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРА-

НИЦАТА 

1. Во Одлуката за височината на надоместокот 
и за трошоците за вршење задолжителен преглед 

на добиток, производи од добиток, суровини и от-
падоци во прометот преку границата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 56/65) во точката 4 на крајот се 
додаваат запирка и зборовите: „како и за инвести-
циони вложувања за овие цели (изградба на управ-
но-станбени згради и лаборатории и набавка на о-
према за лаборатории)". 

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

P. п. бр. 51 
17 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

3 4 
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205. 

Врз основа на членот 39 став 5 од Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ И ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА РАС-

ТЕНИЈАТА ПРИ УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ 

1. Во Одлуката за височината на надоместокот 
и за трошоците за вршење задолжителен преглед на 
растенијата при увозот и извозот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/65) во точката 2. на крајот се до-
даваат запирка и зборовите: „како и за инвести-
циони вложувања за овие цели (изградба на управ-
но-станбени згради' и лаборатории и, набавка на 
опрема за лаборатории)". 

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

P. п. бр. 52 
17 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

брастог бетонског челика СВИ 40-2 пречника до 
40 mm." 

Член 3 
Точката 1.6 се менува и гласи: 
„Ограничење предвиђено у тачки 1.5 ових про-

писа је привременог карактера и важи док не буде 
друкчије одређено." 

Член 4 
Во точката 2.1 на крајот зборовите: „(видети 

слику 1)" се заменуваат со зборовите: „(видети сли-
ке 1. и la)". 

Член 5 
Во точката 2.31 ставот 1 се менува и гласи: 
„Облик попречних и подужних ребара прика-

зан је на сликама 1. и la, а њихове димензије на-
ведене су у-таблицама 1. и 2." 

Таблицата 2 и текстот по таа таблица се мену-
ваат и гласат: 

„Таблица 2 — Мере попречних ребара 

CBR 40-1 d 45 0,05d 0,2d 0,7d 0,05d 

206. 

Врз основа на членот 89 став 1 од Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/67) и членот 6 
став 1 од Законот за техничките мери („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65), сојузниот секретар за 
стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА УПОТРЕ-

БАТА НА РЕБРЕСТ БЕТОНСКИ ЧЕЛИК ЗА 
АРМИРАН БЕТОН 

Член 1 
Во Техничките прописи за употребата на ре-

брест бетонски челик за армиран бетон (Додаток на 
„Службен лист на СФРЈ", бр, 39/65), кои се составен 
дел на Правилникот за Техничките прописи за у-
потребата на ребрест бетонски челик за армиран 
бетон („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/65) во точ-
ката 1.1 ставот 2 се менува и гласи: 

„Ребрасти бетонски челик је природно тврд 
челик и означава се словима CBR, бројем који озна-
чава_ минималну захтевану границу развлачења у 
kg/mm2 и ознаком која се односи на облик шипке." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ребрасти бетонски челик има два облика: 
CBR 40-1 ребрасти бетонски челик са непромен-

љивим попречним пресеком попречних ребара (пун 
профил попречних ребара); 

CBR 40-2 ребрасти бетонски челик са промен-
љивим попречним пресеком попречних ребара (по-
лумесечев профил попречних ребара)." 

Член 2 
Точката 1.4 се менува и гласи: 
„Дозвољава се употреба ребрастог бетонског че-

лика CBR 40-1 пречника до 22 mm, а употреба ре-

CBR 40-2 d 45 0,07d 0,07d 0,65d 0,05d 

Димензије попречних ребара дате 4 за челик 
CBR 40-2 односе се на детаљ „А" (слика 1а) где су 
ребра пуног профила. Димензије попречног пресека 
ребра по обиму шипке континуирано се смењују 
идући према по дуж ним ребрима и у прелазу у по-
дужни ребра потпуно се губе и спајају са телом 
ши лк е. 

Слика 1а 

За ребраста бетонски челик CBR 40-1 дозвољава 
се. да се заобљење (г) не изводи код попречних ре-
бара хоја су под углом (|3) у односу на осу шипке 
од 50 до 75°." 

Член 6 
Во точката 2.32 последната реченица се менува 

и гласи: 
„Попречна ребра за челик CBR 40-1 могу бити 

спојена са уздужним ребрима." 

Член 7 
Во точката 2.41 таблицата 3 се менува јл. гласи: 
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„Таблица 3 — Мере ребра стог бетонског челика 

Ознака 
челика 

mm mm mm kg/m 

СВЕ 40-I 6 
8 

10 
12 
14 
16 
19 
22 

5,8 
7,7 
9,6 

11,6 
13,5 
15,4 
18,3 
21,2 

СВЕ 40-2 6 
8 

10 
12 
14 
16 
19 
22 
25 
28 
32 
36 
40 

5,7 
7,6 
9,5 

ПД 
13.3 
15,2 
18,1 
20,9 
23,8 
26,6 

31.4 
34,2 
38,0 

+ 0,7 до 
+ 0,7 до 
+ 0.7 до 
+ 0,7 до 
+ 0,6 до 
+ 0,6 до 
+ 0,5 до 
+ 0.5 до 

+ 0,7 до 
+ 0,7 до 
+ 0,7 до 
+ 0,7 до 
+ 0,6 до 
+ 0,6 до 
+ 0,5 до 
+ 0,5 до 
+ 0,5 до 
+ 0,5 до 
+ 0,5 до -
+ 0,5 до 
+ 0,5 до 

'0,3 
'0,3 
0,3 

-0,3 
0,4 

•0,4 
•0,5 
0,5 

0,283 
0,503 
0,785 
1.131 
1,539 
2,011 
2,835 
3,801 

-0,3 
-0,3 
-0,3 
-0,3 
-0,4 
-0,4 
-0,5 
-0,5 
-0,75 
•0,75 
0,75 

0,283 
0.503 
0.785 
1,131 
1,539 
2,011 
2,835 
3,801 
4,909 
6,157 
8,042 

0,75 10,179 
0,75 12,560 

Ознака 
челика -

\ ! П
ре

чн
ик

 
ш

ип
ке

 Минимал-
на грани-
ца развла-

чења 

Минимал-
на чврсто-
ћа на ки-

дање 

Минимал-
но изду-
жена S 10 

mm kg/cm* kg/cm1 % . 
СВЕ 40-1 22 4000 5000 10 

СВЕ 40-2 40 4000 5000 10" 

Ознака Називни пречник 
димензије шипке (d) mm 

без ознаке 6, 12, 22 и 32 
I 8, 16 и 28 
II 10, 19 и 36 
III 14, 25 и 40" 

Член 10 
Во точката 2.61 таблицата 7 се менува и гласи: 

„Таблица 7 — Допуштени напони за ребрасти бе-
тонски челик 

Ознака Марка 
челика бетона 

0,230 
0,409 
0,649 
0,920 
1,252 
1,638 
2,306 
3,092 

Врста и ди-
мензије 

елемента 

Допуштени 
напон у 
кр /ст2 

СВЕ 40-1 220 
и 
ЗОО 

СВЕ 40-2 

греде 2200 
плоче d < 12 с т 2200 
плоче d > 12 с т 2400 
греде 2400 

450 плоче d < 12 с т 2400 
плоче d > 12 с т 2600" 

0,228 
0,405 
0,633 
0,911 
1,242 
1,621 
2,288 
3,058 
3,951 
4,956 
6,474 
8,200 

10,117 

dj - 0,9615 • d за СВЕ 40-1 
dj « 0,950 • d за СВЕ 40-2" 

Текстот по таблицата 3 се брише. 

Член 8 
Во точката 2.51 таблицата 4 се менува и гласи: 
„Таблица 4 — Механичке особине ребрастог бе-

тонског челика 

Член 11 
Во точката 6.1 ставот 2 се менува и гласи: 
„Једну скупину могу сачињавати челици истог 

или сродног пречника, под условом да разлика из-
међу највећег и најмањег пречника не буде већа: 

од 2 mm — за пречнике до 14 mm, 
од 3 mm — за пречнике од 16 до 28 mm, 
од 4 mm — за пречнике од 28 до 40 mm." 

Член 12 
Точката 6.223 се менува и гласи: 
„Висина ребара проверава се мерењем на два-

десет узастопних ребара и одређује се средња вред-, 
ност." 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4475/1 
11 април 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривое Јелиќ, е. p. 

Член 9 
Во точката 2.53 во насловот по зборот: „Озна-

чавање" се додава зборот: „димензија". . 
Зборовите: „Осим ознака димензија, ребрасти 

бетонски челик нема других ознаха" се бришат. 
Таблицата 6 се менува и гласи: 
„Таблица 6 — Ознаке димензија ребра стог бе-

тонског челика 

207. 

Врз основа на членот 41 став 2 и чл. 45 и 164 
од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во со-
гласност со сојузниот секретар за стопанство, сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА 

1. Во Наредбата за условите за увоз на опрема 
и материјали за инвестициона изградба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/63, 56/65 и 8/68) во точката 
1а по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во согласност со Сојузниот секретаријат за 
стопанство, може по исклучок да одобри да може 
да се увезе опрема без претходно извршено собира-
ње понуди или без претходно одржано јавно'надда-
вање ако се увезува опрема заради комплетирање 
на опрема што ја произведува домашен произво-
дител во кооперација со странски 'испорачувач, ако 
се увезува опрема заради замена односно одржу-



Страна 336 — Број 16 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 24 април 1968 

вање на постоен машински парк, ако се увезува 
опрема заради измена и дополнение на типизирана 
опрема, ако се увезува опрема за специјални намени 
како што е опремата за потребите на Југословен-
ската народна армија и сл., ако се увезува опрема 
врз основа на меѓудржавна спогодба со која е пред-, 
виден и увоз на опрема, ако се купува опрема из-
ложена на саеми во Југославија (саемски експона-
ти) и ако се увезува веќе употребувана опрема." 

2. Сојз^зниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во согласност со Сојузниот секретаријат за 
стопанство, може од примената на одредбите на На-
редбата за измени и дополненија на Наредбата за 
условите за увоз на опрема и материјали за инвес-
тициона изградба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/68), да ги изземе работите на увоз на опрема што 
се склучени до денот на влегувањето во сила на 
таа наредба. 

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

П. бр. 8008 
17 април 1968 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Борис Шнудерл, е. р. 

208. 

Врз основа на членот 5 став 2 од Законот за 
насочување средствата што ќе с^_користат за да-
вање определени кредити за инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/67) и точката 2 став 2 од 
Одлуката за определување видовите на приходи 
што можат да -te за сметаат во вкупниот приход на 
банките и на определените стопански организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/64), во спогодба со 
сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар 
за стопанство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОМАШЦА ОПРЕМА ОД 

СЕРИСКО ПРОИЗВОДСТВО 

1. Како домашна опрема од сериско производ-
ство, во смисла на членот 2 став 1 од Законот за 
насочување средствата што ќе се користат за да-
вање определени кредити за инвестиции и точката 
2 став 1 под 2 на Одлуката за определување видо-
вите на приходи што можат да се засметаат во 
вкупниот приход на банките и на определените 
стопански организации, се смета опремата (машини, 
уреди и постројки) што се произведува според един-
ствена технолошка документација во вообичаени 
количини за односниот вид опрема и кон чие про-
изводство не се пристапува по одделни порачки ту-
ку врз основа на производствена програма за па-
зарот. 7 

Како опрема од ставот 1 на оваа точка се под-
разбираат и деловите од опрема произведени на 
начинот од тој став, што се испорачуваат заедно 
со опремата. 

2. Ако се исполнети условите од точката 1 на 
ова упатство, во домашната опрема од сериско про-
изводство спаѓаат: 

1) ал атни машини за обработка на метали, дрво 
и пластични маси; 

2) машини за обработка на гума, кожа и о-
бувки; 

3) машини за обработка и преработка на тек-
стилни суровини и текстил (предачки машини, раз-
бор плетачка машини, шивачки машини за ин-
дустријата!; 

4) машини и уреди за рударството; 

5) машини и уреди за производство на леб, кекс, 
бонбони и чоколади; 

6) машини и уреди за преработка на овошје и 
зеленчук; 

7) помали енергетски машини (помали: котли, 
мотори со внатрешно согорување, помали: хидра-
улични машини и мотори, турбини, пумпи, компре-
сори, топлотни изменувачи, кондензатори, испарува-
чи, уреди за приготвување вода); 

8) индустриски и слични печки; 
9) машини за тутуновата индустрија; 
10) машини за сортирање, дробење, кршење, ме* 

лење и мешање на земја, руди и минерали; 
11) електрични мотори; 
12) електрични генератори, трансформатори и 

претворувачи и високонапоиски прекинувачи; 
13) електрични апарати за контрола и вклучу-

вање; 
14) преносници на сила и претворувачи на обр-

тен момент (со запчаници, хидраулика, пнеуматика, 
ремени и ел.); 

15) уреди за галванизирање и лакирање (за по-
вршинска заштита на индустриски производи); 

16) машини за леење и чистење на одливки; 
17) машини за валачници; 
18) машини за автогено и електрично завару-

вање; 
19) графички машини; 
20) машини за производство на хартија; 
21) машини за прехранбената индустрија; 
22) машини за индустријата на неметали; 
23) сушници; 
24) машини за хемиската индустрија; 
25) отворени разводни и командни плочи и пул-

тови; 
26) разводни батерии и други склопени развод-

ни уреди; 
27) челични шишиња за компримирани гасови; 
28) хидраулична опрема и уреди; 
29) кранови, дигалки, витли и ел.; 
30) хидраулични, пнеуматични и елетромагнетни 

уреди за управување со машини; 
31) електронски уреди за далечинско управу-

вање и ел.; 
32) редуктори, менувачи и спој ници; 
33) машини за визбарството и лозарството; 
34) земјоделски машини, трактори и приклучни 

орудија; 
35) машини за млекарство™; 
3(6) машини за ископување, нивелирање, наби-

вање, дробење или вадење земја или руди (трепе-
ри, плугови, булдожери, дигалки, гредери, багери, 
англодозери и ел.); 

37) машини и уреди за градежништвото; 
38) прецизни апарати за' мерење и регулација 

на температурата, протокот и притисокот и апарати 
за мерење на вискозитетот, длабочината и ел.; 

39) машини и уреди за транспортирање; 
40) шински возила (товарни, патнички и спе-

цијални вагони, дресини, локомотиви, моторни же-
лезнички и трамвајски вагони, приколки во шин-
скиот сообраќај, контејнери), влечни и пружински 
уреди; 

41) друмски возила (камиони, автобуси, цистер-
ни, ладилници, други специјални возила, како што 
се: кипери, дампери, тролејбуси, противпожарни 
коли, специјални теренски моторни возила, подвиж-
ни работилници, возила за полевање улици, за чис-
тења улици и патишта, за транспорт на матери-
јали, каросерии и шасии за овие возила, дигалки, 
виљушкара акумулаторон возила, коли на плат-
форми, приколки за друмски моторни возила и ел.), 
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освен патничките автомобили, моторциклите, вело-
сипедите и трициклите; 

42) уреди за железничка и улична сигнализа-
ција; 

43) авиони за земјоделството и ел.; 
44) телефонски централи и уреди; 
45) телеграфски уреди; 
46) радарски уреди, телевизиски уреди и ра-

дио-п римопредаватели; 
47) машини и уреди за угостителството, туриз-

мот и трговијата; 
48) машини и уреди за складирање; 
49) машини и уреди за климатизација и венти-

лација; 
50) машини и уреди за производство на топлина 

и студ; 
51) кинематографски апарати, кинематографски 

проектори, магнетоскопи; 
52) машини за хемиско чистење; 
53) машини за опремање пералници; 
54) машини и уреди за медицината, забарство™, 

ветерината и лабораториите; 
55) сметачки и книговодствени машини, елек-

тронски сметачки и пишувачки машини; 
56) уреди за пречистување на индустриски от-

падочни води, за пречистување гасови и ел.; 
57) филтери за пречистување на воздухот и у-

реди за вентилација; 
58) друга слична сериска опрема. 
3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4635/1 
16 април 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривое Јелиќ, е. р. 

209. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југос ло-
вечкиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖ-

НИШТВОТО 

1. Во Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 1/68) во точката 1 ознаката на југо-
словенскиот стандард: „Ј1ЈЅ U.F3.030" се заменува 
со ознаката: „JUS U.F3.Q70". 

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

Бр. 18-2579/1 
11 април 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р 

210. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ4', бр. 16/60 и 30 62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во југословенскиот стандард Битуменизиран 
и обострано посипан картон — JUS U.M3.232, што 
е донесен со Решението за југословенските стан-
дарди од областа на градежништвото („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/65) во точката 3.2 став 2 про-
центот: „170%" се заменува со процентот: „150%". 

Во точката 7.11 зборовите: „10 ш" се заменуваат 
со зборовите: „до 20 ш". 

Во точката 7.2 ставот 3 се брише. 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 18-2578/1 
И април 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПО-
НИШТУВАЊЕ НА ТОЧКАТА 3 ОД ОДЛУКАТА 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПО-
РАНЕШНИТЕ ГОДИНИ ШТО ВЛЕГУВААТ ВО 
ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ НА НИВОТО НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ОД 1966 ГОДИНА ДОНЕСЕНА ОД СТРА-
НА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ — БЕЛГРАД, БР. 7085/67 ОД 27 

МАЈ 1967 ГОДИНА 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја за-
конитоста на точката 3 од Одлуката за валоризаци-
оните коефициенти за пресметување на личните 
доходи од поранешните години што влегуваат во 
пензискиот основ на нивото на личните доходи од 
1966 година, врз основа на јавната расправа одр-
жана на 18 март 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се поништува точката 3 од Одлуката за вало-
ризационите коефициенти за пресметување на лич-
ните доходи од поранешните години што влегу-
ваат во пензискиот основ на нивото на личните 
доходи од 1966 година, донесена од страна на Собра-
нието на Републичката заедница на социјалното оси-
гурување — Белград, бр. 7085/67 од 27 мај 1967 го-
дина („Службени гласник СР Србије" бр, 25/67). 

2. Оваа одлука во поглед поединечните акти има 
правно дејство од членот 32 ма Законот за Устав-
ниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/63). 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и „Службени гласник СР Србије". 

4. Судот ја донесе оваа одлука од следните при-
чини : 
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Собранието на Републичката заедница на соци-
јалното осигурување на работниците — Белград до-
несе Одлука за валоризационите коефициенти за 
пресметување на личните доходи од поранешните 
години што влегуваат во пензискиот основ на ни-
вото на личните доходи од 1966 година. Во точката 
2 на таа одлука утврдени се валоризациони коефи-
циенти за пресметување на личните доходи оства-
рени во 1961, 1962, 1963, 1964 и 1965 година. Меѓутоа, 
во точката 3 на таа одлука определено е за пен-
зиски основ да се зема износот добиен со пресме-
тување според точката 2 на таа одлука најмногу 
до месечен просек на личните доходи од 1966 го-
дина, односно, ако е тоа за осигуреникот поповолно, 
најмногу до месечен просек на ^валоризираниот ли-
чен доход од годината на осигурување во која е оства-
рен највисок личен доход кој се зема за пресме-
тување според точката 2 на таа одлука. 

По повод барањето на повеќе граѓани Уставниот 
суд на Југославија на својата седница од 18 октом-
ври 1967 година поведе по сопствена иницијатива 
постапка за оценување законитоста на точката 3 
од наведената одлука. 

Основниот закон за пензиското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, во понатамош-
ниот текст: Законот) во општите одредби ги утврди 
начелните поставки за остварување на правата од 
пензиското осигурување. 

Разработувајќи ги начелните поставки, посебно 
во главата II на Законот, покрај другото, пропи-
шан е начинот за определување височината на ста-
росната пензија и, во врска со тоа, начинот за опре-
делување на пензискиот основ. Така според членот 
30 на Законот старосната пензија се определува од 
просечниот месечен износ на личниот доход по кој 
осигуреникот бил осигурен во кои и да било едно-
подруго 5 години осигурување во последните 10 го-
дини осигурување или во кои и да било едноподруго 
10 години осигурување. Понатаму, според одредбите 
на членот 32 став 1 на Законот сите лични доходи 
што влегуваат во пензискиот основ се пресметуваат 
според нивото на личните доходи од последната 
календарска година пред годината во која осигу-
реникот ја остварува пензијата, врз основа на дви-
жењето на општиот просек на личните доходи, и 
тоа за секоја одделна година спрема последната го-
дина пред остварувањето на пензијата (валоризаци-
онен коефициент). Според ставот 2 на тој член ва-
лоризациониот коефициент за споменатото пресме-
тување на личните доходи од ставот 1 на тој член 
го утврдува собранието на републичката заедница 
на социјалното осигурување на работниците во по-
четокот на секоја година врз основа на статистич-
ките податоци на републичкиот завод за статистика 
за движењето на просечните лични доходи на сите 
запослени работници во изминатата година. 

Од наведените одредби на Законот (член 32 ст. 
1 и 2) произлегува дека собранијата на републич-
ките заедници на социјалното осигурување на работ-
ниците се овластени да ги утврдуваат валоризаци-
оните коефициенти за пресметување на личните 
доходи од поранешните години што влегуваат во 
пензискиот основ, а не и со свои нормативни акти 
да пропишуваат нов начин на определување на 
пензискиот основ. Начинот за определување на пен-
зискиот основ е пропишан со самиот Закон, и тоа 
со одредбата на членот 32 став 1. 

Врз основа на изложеното Уставниот суд најде 
дека Собранието на Републичката заедница на со-
цијалното осигурување на работниците — Белград 
со точка 3 на својата одлука неовластено ја огра-
ничило височината на пензискиот основ, па во врс-
ка со тоа — и правата на осигурениците утврдени 
со Законот, 

Што се однесува до правното дејство на оваа 
одлука, Уставниот суд се определи за поништување 
на точката 3 на наведената одлука од причината 
за да им овозможи на осигурениците на кои со 
незаконитиот нормативен акт така важното долго-
рочно право, како што е правото на старосна пен-

зија, им беше ограничено, тоа свое право допол-
нително да го реализираат во обемот определен 
со Законот. 

Судот во текот на постапката не се впушташе 
во оценување на согласноста на точката 3 од на-
ведената одлука со подоцна изменетите одредби на 
чл. 30 и 32 на Основниот закон за пензиското осигу-
рување спрема Законот за измени и дополненија на 
Основниот закон за пензиското осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 54/67), зашто овој закон 
влезе во сила на 7 јануари 1968 година, а неговите 
одредби важат за во иднина. 

У бр. 358/67 
18 март 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Република Австрија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

dr Fritz Bock, вице-канцелар на Република Ав-
стрија; 

dr Lujo Toncic-Sorinj, сојузен министер за над-
ворешни работи; 

dr Franc Hetzenauer, сојузен министер за вна-
трешни работи; 

dr Carl Bobleter, државен секретар во Сојузно-
то министерство за надворешни работи; 

Hans Sima, претседател на Покраинската влада 
на Корушка; 

Josef Krainer, претседател на Покраинската 
влада на Штаерска; 

Bruno Marek, претседател на Покраинската вла-
да и претседател на Општината на градот Виена; 

Karl Hartl, извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Република Австрија во Белград; 

dr Karl Trescher, директор на Кабинетот на 
Претседателот на Републиката; 

dr Eduard Chaloupka, началник на Кабинетот на 
Уредот на сојузниот канцелар; 

dr Erich Bielka-Karletreu, генерален секретар на 
Министерството за надворешни работи; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

dr Wilhelm Korab, заменик директор на Каби-
нетот на Претседателот на Републиката; 

dr Franz Fischer, министерски советник во 
Претседателството на Републиката; 

dr Engelbert Heppner, министерски советник; 
dr Lukas Beroldingen, шеф на Протоколот на 

Претседателството на владата; 
dr Wolfgang Holler, шеф на Протоколот на Ми-

нистерството за надворешни работи; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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dr Hans Reichmann, извонреден пратеник и 
ополномоштен министер; 

dr Georg Schlumberger, извонреден пратеник и 
ополномоштен министер; 

dr Kurt Seidler, генерален директор на јавната 
безбедност; 

dr Oswald Peterlunger, шеф на контраразузна-
вачката служба на Австрија; 

Josef Holaubek, 1пеф на полицијата на Виена; 
Robert Stolz, професор — диригент на Држав-

ната опера; 
dr Oto Kutil, виш сенатски советник на По-

краината Виена; 
dr Bruno Kepnik, генерален директор на Др-

жавните железници на Австрија: 
dr Karl Kalz, заменик генерален директор на 

Државните железници на Австрија; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

dr Johannes Proksch, ополномоштен министер во 
МИР: 

dr Wolfgang Locbi, секретар во Кабинетот на 
Претседателот на Републиката; 

dr Josef Bandion. секретар во Кабинетот на 
Претседателот на Републиката; 

Rudolf Christolbauer, дворски советник; 
Hans "Nigisch, заменик шеф на Протоколот во 

Кабинетот на претседателот на Владата; 
dr Herbert Neumayer, секретар во Кабинетот на 

претседателот на Владата; 
dr Karl Mais, советник во МИР; 
dr Franz Pein, советник во МИР; 
dr Herbert Grubmayer, заменик шеф ва Прото-

колот во МИР; 
dr Franz Hausler,. министерски советник, начал-

ник на одделение; 
dr Adolf Heykrhk, виш политички советник, 

началник на одделение: 
dr Franz Reimer. заменик шеф на полицијата во 

Грац; 
Ernst August Schneider, дворски советник; 
dr Oskar Stipperger, дворски советник; 
Auguste Meyer, професор.; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО* 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

dr Alois Mock, шеф на Кабинетот на претседа-
телот на Владата; 

dr Franz Parak, секретар на претседателот на 
Владата; 

dr Heinrich Jenisch, уредник во Сојузниот уред 
за печатот; 

Walter Mayer, советник на Владата, шеф на 
сметководството; 

dr Heribert Tschofen. II секретар во МИР на 
Австрија; * 

dr Harald Vavrik, II секретар во МИР на Ав-
стрија; 

dr Riehard Hockl, виш политички комесар; 
dr Zdrawka Ebenstein, службеник на Министер-

ството за просвета; 
Anton Jersche, виш инспектор на Државните 

железници на Австрија; 
Felih Rosenauer, директор во Палатата Palavi-

cini; 
dr Erhard Spranger, регионален советник; 

Walter Urbancik, регионален советник; 
Ernst Zacharia, шеф на пограничната станица во 

Spielfeld: 
Andreas Berlakovitsch, аташе за печатот на Ам-

басадата на Австрија teo Белград; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

dr Franz Krieger, пристав, референт во Прото-
колот на претседателот на Владата; 

Alfred Prasser. приправник, референт во Прото-
колот на претседателот на Владата; 

Walter Resch, приправник, референт во Прото-
колот на претседателот на Владата; 

dr Rudolf Bogner, III секретар во МИР; 
Alexandrine Hausvirth, административен co-

fa етник; f 
Maria Haschke. канцелариски ревизор; 
Ernst Hrabak. канцелариски советник; 
Franz Weninger, стручен инспектор; 
Wilhelm Stoskreiter, стручен инспектор; 
Wilhelm Durst, инспектор на група криминал. 

Бр. 13 
11 февруари 1967 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосив Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги на полето на 
јавната дејност со која се придонесува за општиот 
напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Трбоња Мехмед; 
за заслуги на делото ширење на братството и 

единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Рамиќ Азиз; 
за заслуги и постигнати успеси во работата од 

значење за социјалистичката изградба На земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Косовиќ Азиз и Жак Јарослав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

-Ченановиќ Абдурахман, Хаџајлиќ Асим, Пеко-
виќ Мујо, Кандиќ Славко, Лончар Мате, Пашиќ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Илија, Селимовиќ Мустафа, Вл»адиќ Звонко, Зеле-
ника Станко. 

Бр. 16 
23 февруари 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 Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги и постиг-
нати успеси во областа на стопанскиот, културниот 
и општествениот развиток на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Лончар Владимир; 
за заслуги на делото ширење на братството и 

единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Подкрајшек Иван и Жанко-Целигој Вања; 
за заслуги и постигнати успеси во работата од 

значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Брчиќ инж. Мијо, Бутковиќ инж. Матеј, Дел-
фин инж. Слава, Доманик .Роман, Калин Вјекослав, 
Михлетиќ инж. Анте, Парач Неда, Ербежни-Фукс 
Марија, Шнајдер-Крмпотиќ Зденка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Премуш Винко; 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 

Осој ник Фрањо, и Ангелковски Гојко. 

Бр. 17 
23 февруари 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 Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

200. Одлука за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за увоз на сто-
ки за лична потрошувачка во 1Ѕ68 го-
дина — — — — — — — — — 325 

201. Одлука за постапката за склучување 
спогодби на стопанските организации за 
соработка во надворешнотрговскиот про-
мет — — — — — — — — — — 327 

202. Одлука за мерките и начинот за утвр-
дување посебна давачка при увозот на 
одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи — —• — — — — — — — 328 

203. Одлука за определување на земјоделски-
те и прехранбените производи за кои при 
увозот се плаќа посебна давачка — — 329 

204. Одлука за дополнение на Одлуката за ви-
сочината на надоместокот и за трошоци-
те за вршење задолжителен преглед на 
добиток, производи од добиток, суро-
вини и отпадоци во прометот преку гра-
ницата — — — — — — — — — 333 

205. Одлука за дополнение на Одлуката за 
височината на надоместокот и за трошо-
ците за вршење задолжителен преглед 
на растенијата при увозот и извозот — 334 

206. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за Техничките прописи за 
употребата на ребрест бетонски челик 
за армиран бетон — — — — — — 334 

207. Наредба за дополненија на Наредбата 
за условите за увоз на опрема и матери-
јали за инвестициона изградба — — — 336 

- 208. Упатство за определување домашна оп-
рема од сериско производство — — — 336 

209. Решение за измена на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на гра-
дежништвото — — — — — — — 337 

210. Решение за измена на југословенскиот 
стандард од областа на градежништвото 337 

Одлука на Уставниот суд на Југославија 
за поништување на точката 3 од Одлука-
та за валоризационите коефициенти за 
пресметување на личните доходи од по-
ранешните години што влегуваат во пен-
зискиот основ на нивото «а личните до-
ходи од 1966 година донесена од страна на 
Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците 
— Белград, бр. 7085/67 од 27 мај 1967 го-
дина — — — — — — — — — 337 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Страна 340 — Број 16 

да се одликува по повод дваесет години од излегу-
вањето на весникот, а за особени заслуги на делото 
ширење на братството и единството меѓу младите 
генерации на народите на Југославија 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Неделниот детски весник „Јб pajtas" — Нови 
Сад. 

Претседател на . 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Бр. 18 
2 март 1967 година 

Белград 


