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141. 
Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 

1 и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за 
југословенските стандарда („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), во согласност со сојузниот 
секретар за здравство и социјална политика и со 
сојузниот секретар за земјоделство и шумарство, 
сојузниот секретар за индустрија и трговија про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕ-
НИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
КВАЛИТЕТОТ НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ НА 
КАФЕ, ЧАЈОТ, ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ 
ЗА СУПА, ПЕКАРСКИОТ КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ 
ЗА ПЕЦИВО, ПРАШОКОТ ЗА ПУДИНГ, ДИЕТЕТ-

СКИТЕ ПРОИЗВОДИ И АДИТИВИТЕ 
Член 1 

Во Правилникот за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на кафето и сурога-
тите на кафе, чајот, зачините, концентратите за су-
па, пекарскиот квасец, прашокот за пециво, пра-
шокот за пудинг, диететските производи и адити-
вите („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/66) feo членот 
13 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Одредбата на членот 18 од Правилникот за 
квалитетот на кафето и сурогатите на кафе, чајот, 
зачините, концентратите за супа, пекарскиот ква-
сец, прашокот за пециво, прашокот за пудинг, дие-
тетските производи и адитивите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/63, 2/64, 25/65 и 50/66) ќе се приме-
нува почнувајќи, од 1 јануари 1968 година." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
Bp. 1060/1 

18 февруари 1967 година 
Белград 

Сојузен секретар . 
за индустрија и трговија, 

Хакија Поздерац, с. р. 

142 
Врз основа на членот 16 став 2 од Законот за 

сојузниот буџет за 1967 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/66), во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, сојузниот секретар за земјоделство 
и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВА-
ЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ ВО 

СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА 
1. Средствата за унапредување не водостопан-

ството предвидени во разделот 16, позиција 96, рас-
поредува група 14—2 на сојузниот буџет за 1967 го-
дина (во понатамошниот текст: средствата) чиј но-
сител е Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство (во понатамошниот текст: носителот на 
средената), можат да им се даваат на работните 

и други организации и отптествено-политичкитв 
заедници (во понатамошниот текст: корисникот на 
средствата) само за работите предвидени со Програ-
мата за употреба на средствата за унапредување на 
водостопанството предвидени во сојузниот буџет за 
1967 година (во понатамошниот текст: Програмата). 

2. Средствата му се даваат на корисникот аса 
средствата врз основа на договор за непосредно из-
ведување на работите или за изведување на рабо-
тите преку други изведувачи. Договорот го склу-
чуваат носителот на средствата и корисникот на 
средствата 

Носителот на средствата може со довор да 
му довери на републичкиот орган на управата над-
лежен за водостопанството од неговото име да склу-
чува со непосредните изведувачи на работите до-
говори за извршување на определени работи, 

3. За работите на гранични текови и хидросис-
теми што се пресечени со граници, средствата му 
се одобруваат на корисникот на средствата врз ос-
нова на инвестициона техничка документација која 
се состои од извод од главниот проект кој проект 
го прифатила мешовитата комисија за водостопан-
ство под услов протоколите од нејзиното заседание 
да се одобрени од обете владе. 

4. Инвестиционата техничка документација за ра-
ботите чие изведување е предвидено со договорот 
не може да се менува без одобрение од носителот 
на средствата. Измената се врши врз основа на об-
разложено и документирано барање на корисникот 
на средствата односно на непосредниот изведувач 
на работите. 

5. Договорот склучен помеѓу носителот на сред-
ствата и корисникот на средствата, покрај општи-
те податоци, треба да содржи: обврски и права на 
носителот на средствата во поглед исплатата на 
средствата,, давањето аванси и отворањето акреди-
тиви за извршување на работите определени со 
договорот; обврска за вршење контрола на изведу-
вањето на работите и право за запирање на работи-
те предвидени со Програмата, ако тие не се изве-
дуваат квалитетно и во согласност со Дрограмата; 
обврска на корисникот да ги изврши работите во 
договорениот рок и да ги врати примените сред-
ства ако работите не се извршени во согласност 
со договорот; обврска на корисникот на средствата 
да го поднесува секое пречекорување на претсмет-
ковниот износ утврден со договорот; како и пода-
ток дека претсметковниот износ опфаќа и трошо-
ци за организација на извршувањето на работите, 
трошоци на постојаниот технички надзор, трошоци 
на техничкиот преглед, трошоци на конечната пре-
сметка со непосредниот изведувач на работите (ко-
лаудација) и трошоци на банката 

6. Исплатата на средствата за определени задачи 
се врши сразмерно со износот потрошен од соп-
ствените средства на корисникот на средствата од-
носно изведувачот на работите или од други извори, 
според Одлуката за Поограмата за употреба на 
средствата за унапредување на водостопанството 
предвидени во сојузниот буџет за 1967 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67). 

7. Ако работите не можат да се извршат во ро-
кот предвиден во договорот поради пречки наста-
нати од објективни причини, корисникот на сред-
ствата е должен да го извести за тоа носителот на 
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средствата и да побара продолжувале на рокот за 
извршување на работите. 

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

Бр. 05-716/1 
20 февруари 1967 година 

Белград 
Заменик: сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Духови Илиеви^, с. р. 

143. 
Врз основа на членот 16 од Законот за сојузниот 

буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр 52/66), во спогодба со сојузниот секрета-р за фи-
нансии, сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство издава 

Н А Р Е Д Е Л 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ПРЕД-
ВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА 

1. Средствата за унапредување на земјоделство-
то и шумарството предвидени ЕО разделот 16, по-
зиција 97, распоредна група 14—2 на СОЈУЗНИОТ бу-
џет за 1967 година (во понатамошниот текст: сред-
ства та^, чиј носител е Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство (во понатамошниот 
текст: носителот на средствата), можат да им се 
даваат на работните и други организации и опште-
ствено-политичките заедници (во понатамошниот 
текст: корисникот) само за работите предвидени со 
Програмата за употреба на средствата за унапреду-
вање на земјоделството и шумарството предвидени 
со сојузниот буџет за 1067 година (во понатамошниот 
текст: Програмата). 

1 Средствата му се даваат на корисникот врз 
основа на договор за непосредао изведување не ра-
ботите или за изведување на работите преку други 
изведувачи. ДОГОВОРОТ ГО склучуваат носителот на 
средствата и корисникот. 

Средствата му се одобруваат па корисникот 
врз основа на програмата и претсметката на ко-
рисникот односно изведувачот на работите, под 

услов корисникот да обезбедил учество во финан-
сирањето на работите од сопствени средства или 
од други извори, со тоа учеството да не може да би-
де помало од износот предвиден со Програмата. 

Како учество од сопствени средства или од дру-
га извори се подразбираат вложувањата што ги 
вршат општествено-политичките заедници, рвбог-
ните организации, корисникот односно изведувачот 
на работите и други даватели на средства, и тоа 
во пари. работна сила. материјал или вршење дру-
г и УСЛУГИ' 

При склучување на договорот од точката 2 
на оваа наредба корисникот е должен да поднесе 
доказ дека обезбедил средства за учество. 

4. Договорот склучен помеѓу носителот на сред-
ствата и корисникот, покра? општите податоци, тре-
ба да содржи: обврски и права на носителот на 
средствата во по-глед исплатата на средствата и да-
вањето аванси за извршување на работите опре-
делени со договорот: обврски зе вршење контрола 
на изведувањето на саботите и право за запирање 
на работите предвидени со Програмата, ако тие 
не се изведуваат квалитетно и во согласност со 
Програмата; обврски ве корисникот работите да ги 
изврши во договорениот рок, квалитетно и во со-
гласност со Програмата, како и да ги врати сред-
ствата примени од сојузниот буџет ако работите 
не се извршени во согласност со договорот. 

5 Исплатата на средствата се врши во вид на 
аванс, и тоа: првата рата во височина утврдена 
со договорот, а секоја понатамошна рата, како и 
конечната пресметка врз основа на доказот за из-
вршените работи и доказот за износот потрошен за 

извршените работи од сопствени средства и од дру-
ги извори. 

За конечната пресметка корисникот е должел 
да испостави фактура на вкупната вредност на 
работите што се исплатуваат од средствата, Во фак-
турата корисникот ги наведува износите примени 
на име аванс к износот преостанат за исплата од 
средствата. 

Исплатата на средствата се врши сразмерно со 
износот потрошен од сопствени средства и од други 
извори. 

Конечната пресметка на извршените работи п 
фактурата мораат да му се поднесат на носите-
лот на средствата во рок од ЗД дена од денот на 
истекот на рокот предвиден во договорот, за завр-
шување на работите, а најдоцна до 20 декември 
1967 година. 

6. Ако работите не можат да се извршат во ро-
кот предвиден во договорот поради пречки наста-
нати од објективни причини, корисникот е должен 
да го извести за тоа носителот на средствата и 
да бара продолжување на рокот за извршување на 
работите. Ако програмата и претсметката ве ко-
рисникот треба да се изменат, корисникот е должен 
да побара за тоа согласност од носителот на сред-
ствата 

7. Корисникот е должен во рок од 30 дена од 
денот на истекот на рокот предвидев во договорот 
за завршување на работите, а најдоцна до 31 јану-
ари година, да му достави на носителот на 
средствата конечен извештај за извршувањето на 
работите. 

в. Оваа наредба влегува во силе осмиот дан од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Б р 00-456/3 
20 февруари 1567 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство 
Дудов Жижиќ, с. р. 

144. 
Брз основа на членот 61 став 3 к членот 169 

точка 6 од Основниот захов за финансирање на оп-
штествено-политичките заедници („Службен лист 
на СФРЈ-, бр. 31/61, 28/66 и 1/67), сојузниот сек-
ретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ И ЗА НАЧИ-
НОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗ-
ВЕШТАИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ 

1. Евиденција за извршувањето на буџетот во-
ди, според одредбата на членот 61 став 1 од Ос-
новниот закон за финансирање на општествено-
политичките заедници, органот на управата на 
ошптествено-политичката заедница надлежен за 
извршувањето на буџетот. 

Ошптествено-гголитичката заедница може, спо-
ред одредбата на членот 61 став 2 од Законот, за 
финансирање на општествено-политичките заед-
нициж да се спогоди со Службата на општественото 
книговодство евиденцијата за извршувањето на 
буџетот да ia води таа служба. 

По исклучок од одредбата на ставот 2 од, оваа 
точка, ошнтествено-полититоата заедница може да 
одлучи евиденцијата за извршувањето на буџетот 
до крајот на 1967 година да ја води Службата на 
општественото книговодство Силен 7 од Законот за 
измени и дополненија на Основниот закон за 
финансирање на општествено-политичките заед-
ници - „Службен лист на СФРЈ", бр. 1/67). 

2. Во евиденцијата за извршувањето на буџетот 
се обезбедуваат сите податоци за остварените при-
ходи и податоци за извршениот распоред на при-
ходите к за користењето на распоредените при-
ходи што се предвидени во билансот на буџетот 
и во посебниот дел: од буџетот според Упатството 
за составување на буџетот на општествено-поли-
тичките заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
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46/64, 55/65 и 45/66), на начинот определен ео ова 
упатство. 

3. Во евиденцијата за извршувањето на буџе-
тот приходите се водат по потформи, форми и ви-
дови приходи на начинот на кој се искажани при-
ходите во билансот на буџетот според Упатството 
за составување на буџетот на општествено-поли-
тичките заедници. 

4. Во евиденцијата за извршувањето на буџе-
тот распоредот на приходите и користењето на 
распоредените приходи се водат по позиции на по-
себниот дел од буџетот, така што на секоја картич-
ка на која се води извршување на позицијата да 
бидат назначени распоредната група и распоред-
ката подгрупа од општиот распоред на приходите 
на билансот на буџетот. 

Распоредот на делот на приходите, кој се врши 
во процент од сите приходи или во процент од о-
дделни приходи, а кој во посебниот дел на буџе-
тот не се распоредува и не се предвидува (како 
што е издвојување на делови од одделни приходи 
во процент за фондовите на општествено-политич-
ката заедница или на посебни сметки) се води по 
ра споредните групи и распоредните подгрупи што 
се предвидени во општиот распоред на приходите 
на билансот на буџетот. 

5. Книжењето во евиденцијата за извршување-
то на буџетот се врши врз основа на исправите (на-
лози и спецификации) што Службата на општес-
твеното книговодство му ги доставува на органот 
на управата на општествено-политичката заедница 
надлежен за извршувањето на буџетот со дневниот 
извод од жиро-сметката на буџетот на општествено-
политичхата заедница. 

6. Евиденцијата за извршувањето на буџетот 
се заклучува на крајот на секој месец со состојбата 
на последниот ден во месецот. 

Органот на управата на ошцтествено-политич-
ката заедница што води евиденција за извршува-
њето^ на буџетот е должен по истекот на секој ме-

сец, а најдоцна до секој 5-ти во наредниот месец, 
да и достави извештај за извршувањето на буџе-
тот на Службата на општественото книговодство 
кај која се води жиро-сметката на буџетот на оп-
штествено-политичката заедница. 

Во извештајот за извршувањето на буџетот се 
искажува состојбата на остварените приходи и из-
вршениот распоред на приходите почнувајќи од 1 
јануари на годината за која се составува извешта-
јот заклучно со месецот за кој се поднесува извеш-
тајот, а според класификацијата и номенклатурата 
утврдена во билансот на буџетот. Состојбата на 
остварените одделни форми на приходи се добива 
со собирање на потформите на приходите, а сос-
тојбата на одделни видови приходи — со собирање 
на формите на приходите. Состојбата на одделни 
групи од извршениот распоред на приходите се до-
бива со собирање одделни позиции и соодветните 
подгрупи од распоредот на приходите, а состојба-
та на основните намени — со собирање на соодвет-
ните распоредни групи. 

Извештајот за извршувањето на буџетот се 
составува на образецот Б-1 Извештај за приходите 
и општиот распоред на приходите во буџетот на 
општествено-политичката заедница, кој е отпеча-
тен кон ова упатство и е негов составен дел. 

1. Ако водењето на евиденцијата за извршу-
вањето на буџетот се преземе во текот на годината, 
во евиденцијата за извршувањето на буџетот се 
искажува состојбата на извршувањето на буџетот 
почнувајќи од 1 јануари на годината за која се 
составува извештајот за извршувањето на буџетот. 

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Bp. 4-1387/1 
15 февруари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

(Назив и седиште) 
Образец Б-1 

И З В Е Ш Т А Ј ' 
ЗА ПРИХОДИТЕ И ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО ПО-

ЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО ГОДИНА 

I. ПРИХОДИ 
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ВИД ПРИХОДИ Износ 
во динари 

1 2 3 4 5 

Вид 1. Придонеси 
001 11 111 Придонес од личниот доход од работен однос во 

стопанството 

002 112 Придонес од личниот доход од работен однос вон 
стопанството 

003 12 Придонес од личниот доход од земјоделска дејност 

004 13 131 Придонес од самостојно вршење занаетчиска дејност 

009 132 Придонес од самостјно вршење други стопански 
дејности 

006 133 Придонес од занаетчиски и други стопански деј-
ности, кој се плаќа во паушален износ и кој се 
плаќа во процент од остварениот бруто приход 
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007 14 141 Придонес од личниот доход од самбстојно вршење 
интелектуални услуги, кој се плаќа на вкупниот 
приход -

008 142 Придонес од личниот доход од самостојно вршење 
интелектуални услуги, кој се плаќа во паушален 
износ 

009 15 Придонес од личниот доход од авторски права, па-
тенти и технички унапредувања 

010 16 Придонес од вкупниот приход на граѓаните 

СИ 17 Придонес од превозничка дејност на странски пре-
возници 

012 Вкупно видот 1. Придонеси (001 до 011) 

Вид 2. Даноци 
013 21 211 Данок на промет на стоки на мало 

014 212 Данок на надоместоци за услуги 

015 213 Учество во сојузниот данок на промет на стоки на 
мало 

016 214 Данок на промет на недвижности и права 

017 215 "Укинат данок на промет на производи и услуги 

018 22 Данок на приход од згради 
019 23 Данок на приход од имот и имотни права 
020 24 Данок на орудија за производство во земјодел-

ството и на хибридна лоза 
021 25 Данок на приход остварен со употреба на допол-

нителна работа од други лица 
022 26 Данок на наследства и подароци 
023 Вкупно видот 2. Даноци (013 до 022̂  

Вид 3. Такси 
024 31 Административни такси 
025 32 Комунални такси 

026 33 Судски такси 

027 34 Конзуларни такси 

028 35 Царински такси 

029 36 Такси на странски друмски возила 

030 Вкупно видот 3. Такси (024 до 029) 

Вид 4. Царини 
031 41 Царини 

Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи 
032 52 Придонес за користење градско земјиште 

033 53 Парични казни 

034 Л-,. 
Вкупно видот 5. Приход според посебни сојуз-
ни прописи (032 и 033) 

Вид 6. Приходи на органите и други разни приходи 
035 61 Приходи на органите 

036 62 Приходи на укинатите фондови 
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037 63 Друга приходи 

038 Вкупно видот 6. Приходи на органите и други 
разни приходи (035 до 037) 

039 71 711 
Вид 7. Двпвшиеша средства 

Општи дополнителни средства во процент од сите 
или од одделни приходи 

040 712 Општи дополнителни средства во определен износ 

041 72 721 Наменски дополнителни средства во процент од 
сите или од одделни приходи 

042 722 Наменски дополнителни средства во определен из-
нос 

043 Вкупно видот 7. Дополнителни средства (099 
до 042) 

044 81 
Вид ft. Пренесени средства 

Вишок на приходите по буџетот за претходната 
година 

045 53 Враќање по исплатите извршени во поранешните 
годиии 

046 84 Наплатени приходи од 1966 година и поранешните 
години 

047 Вкупно видот в. Пренесени средства (044 до 
046) 

048 91 

Вид 9. Приходи за финансирање на околиЈата 
(автономната покраина) 

Приходи за финансирање на околијата (автоном-
ната покраина) во определен износ 

049 Вкупно приходите за распоред (видови 1 до 9) 
050 Позајмица од резервниот фонд 
051 Позајмица од фондот на ошптествено-политичката 

заедница 
052 Кредити кај банката 
053 Промени по буџетот за претходните години 
054 
055 
056 
057 
058 
059 Издвоени орочени средства 
060 Вкупни средства (049 плус 050 до 058 минус 

059) 

II. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Реден 
број 

Распо-
реди 
група 

Распо-
реди 

подгрупа 
ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ Износ 

во динари 

1 2 г 4 5 

Основна намена 01. Дејност образование и воспи-
тувшм 

061 01—1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 

1 
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062 01—2 Средства распоредени во определен износ 

063 Вкупно основната намена 01 (061 и 062) 

Основна намена 02. Научна и културно-просветна 
дејност 

064 02—1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 

065 02—2 02—2—1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довната дејност 

066 02—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) 

067 Вкупно основната намена 02 (064 до 066) 

Основна намена 03. Социјални грижи 
068 03—1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 

069 03—2 03—2—1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност 

070 03—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) 

071 Вкупно основната намена 03 (068 до 070) 

Основна намена 04. Здравствена заштита 
072 04—1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 

073 04—2 04—2—1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довната дејност 

074 04—2—2 Средства распоредени во определен износ за по- . 
себни намени (освен за инвестиции) 

075 Вкупно основната намена 04 (072 до 074) 

Основна намена 05. Комунална дејност 
076 05—1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 

077 05—2 05—2—1 Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност 

078 05—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) 

079 Вкупно основната намена 05 (076 до 078) 

Основна намена 06. Работа на државните органи 
080 06—2 06—2—1 Средства распоредени во определен износ за ре-

довната дејност 

081 06—2—2 Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) 

082 Вкупно основната намена 06 (080 и 081) 

Основна намена 07. Народна одбрана 
083 07—2 Средства распоредени во определен износ 1 
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Основна намена 08, Финансирање на околиите и 
автономните покраини 

084 08—1 08—1—1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи на овтономните покраини 

085 08—1-- 2 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи на околиите 

086 08—2 08—2—1 Средства распоредени во определен износ за ав-
тономните покраини 

087 08—2—2 Средства распоредени во определен износ за око-
лиите 

088 Вкупно основната намена 08 (084 до 087) 

Основна намена 09. Општи дополнителни средства 
за потесните општествено" политички заедници 

089 09—1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 

090 09—2 Средства распоредени во определен износ 

091 Вкупно основната намена 09 (089 и 090) 

Основна наменеа 10. Наменски и дополнителни 
средства за потесните општествено -политички за-

едници 
092 10—1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 

093 10—2 Средства распоредени во определен износ 

094 Вкупно основната намена 10 (092 и 093) 

Основна намена 11. Дејност на месните заедници 
095 11—1 

-
Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 

096 11—2 Средства распоредени во определен износ 

097 Вкупно основната намена 11 (095 и 096) 

Основна намена 12. Дејност на општествено-поли-
тичките организации и здруженијата на граѓани 

098 12—1 Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 

099 12—2 Средства распоредени во определен износ -

100 Вкупно основната намена 12 (098 и 099) 

Основна намена 13. Нестопански инвестиции 
101 13—1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 
102 13—2 13-2--21 Средства распоредени во определен износ за те-

кушта вложувања 
103 13—2--22 Средства распоредени во определен износ за от-

плата на ануитетите и обврските од поранешните 
години 

104 Вкупно основната намена 13 (101 до 103) 

Основна намена 14. Интервенции во стопанството 
105 14—1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи 
106 14—2 Средства распоредени во определен износ 
107 Вкупно основната шамева 14 (105 и 106) 
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108 15—1 

Основна намена 15. Издвојување во резервниот 
фонд и за посебната буџетска резерва 

Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 

109 15—2 Средства распоредени во определен износ 

110 Вкупно основната намена 15 (108 и 109) 

Основна намена 16. Буџетски обврски од поранеш-
ните години 

111 16—2 Средства распоредени во определен износ 

112 17—2 17--2—21 
Основна намена 17. Инвестиции во стопанството 
Средства распоредени во определен износ за те-
кушта вложувања 

113 17— -2—22 Средства распоредени во определен износ за от-
плата на ануитетите и обврските од поранешните 
години 

114 Вкупно основната намена 17 (112 и 113) 

115 18—2 

Основна намена 18. Нераспоредени приходи (те-
кушта буџетска резерва) 

Средства распоредени во определен износ 

116 19—2 

Основна намена 19. Посебни намени според сојуз-
ниот буџет 

Средства распоредени во определен износ 
117 
118 
119 Вкупно распоредените и нераспоредените при-

ходи (основни намени 01 до 19 плус 117 и 118) 
120 Состојба на жиро-сметката 

Датум ' (М.П.) 
(Потпис) 

14Ѕ 
Врз основа на членот 18 став 3 и членот 35 став 

3 од Законот за исправите и книгите на поморските 
бродови и на пловилата за внатрешна пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64), сојузниот 
секретар за здравство и социјална политика до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛУКИТЕ И ПРИСТАНИ. 
ШТАТА ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗДАВА СВИДЕ-
ТЕЛСТВО ЗА ДЕРАТИЗАЦИЈА И СВИДЕТЕЛ-
СТВО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДЕРАТИЗАЦИЈА 

1. Свидетелство за дератизација и свидетел-
ство за ослободување од дератизација што мораат 
да ги имаат поморски бродови што вршат меѓуна-
родни патувања издаваат надлежните органи на 
санитарната инспекција во луките: Копер, Пула, 
Риека, Зад ар. Шибеник, Сплит, Плоче, Дубровник 
и Бар, о 

2, Свидетелство за дератизација што мораат 
да го имаат пловила за внатрешна пловидба што 
вршат меѓународни патувања издаваат надлежните 
органи на санигѕрната инспекција во пристаништа-
та: Нови Сад и Белград. 

Свидетелство за ослободување од дератиза-
ција што мораат да го имаат пловилата од ставот 
1 на оваа точка издаваат надлежните органи на 

санитарната инспекција во пристаништата: Нови 
Сад, Белград, Бездан, Сисак, Прахово и Зрењанин. 

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

Бр. 71/1 
15 февруари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за здравство и 

социјална политика, 
Драгутин Косовац, с. р. 

146. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

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

ТРИЧЕН ИНСТАЛАЦИОНЕН ПРИБОР 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 
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Гранично мерило за проверка на 
воспоставувањето на контакт на гр-
дата Е 14. Главни мери — - - JUS N.E3.015 

Гранично мерило за проверка на 
воспоставувањето на контакт и за-
штита од случаен допир на грлата 
Е 14. Главни мери — — - - — JUS КЈШИб 
Грла за сијалици: 

Гранични мери на метричниот н,а-
вој за назувица — - . - - - JUS N.E3.C40 

Гранични мери на цевниот навој 
за назувица — — — — — — JUS N.E3.041 

Гранични мерила за проверување 
на метричниот навој за назувица — JUS N.E3.042 

Гранични мерила за проверување 
на цевниот навој за назувица - - JUS N.E3.043 

Грла Ѕ 7 и Ѕ 8Д Принципи за 
конструкција - - - - - - JUS N.E3.082 

Склопки за направи. Технички 
услови и испитувања - — — — JUS N.E3.210 
Склопки за направи: 

Склопки за светливи водови. До-
полнителни технички услови — — JUS NJS3.2U 

Склопки со микро-расто ј ани е. До-
полнителни технички услови — — JUS NJC3J212 

Склопки за напон од 600 V. До-
полнителни технички услови — — JUS N.E3.213 

Десподови приклучници 10/16 А, 
250 V. Приклучување со помошта на 
шепи, Главни мери — — — — — JUS N.E3.532 
Двополови приклучници 10/16 А, 
250 V. Приклучување со помошта на 
вијци. Главни мери — — — — JUS NJKL533 

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

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

Бр. 16-860/1 
10 февруари 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виорјдиѓ, с. р. 

Електроенергетика Инсталациони 
спроводник изолиран со гума, отпорен 
спрема атмосферилии GNA/A и 
GNA/A-A - - - - - - JUS N.C3.405 

Електроенергетска. Зајакнат спро-
водник изолиран со гума. Отпорен 
спрема атмосферилии GN/AJ и 
GN/AJ-A - - - - - - - JUS N.C3.406 

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

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

Бр. 15-865/1 
10 февруари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Витковиќ, с. р 

147. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

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

РАНИ СПРОВОДНИЦИ И КАБЛИ 

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

Испитување на изолираните спро-
водници и кабли. Квалитет на поцин-
кувањето - - - - - - - - - JUS N.СО.072 

Испитување на изолираните спро-
водници и кабли. Постојаност спрема 
озон - - - - - - - - JUS N.C0.076 

148. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ - , бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандард изахрда до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-

ТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Полиамидни преѓи, тип 6 и 66. 
Кадравка. Општи услови — — — JUS F.B2.100 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јули 1967 година. 

Бр. 10-1155/1 
18 февруари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р. 

149. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

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

Плетени производи за облекување: 
Машка плетена облека. Систем 

на големини и ознаки — — — — JUS F.D0.010 
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Детска машка плетена облека. 
Систем на големини и ознаки — — JUS F.D0.011 

Женска плетена облека. Систем 
на големини и ознаки - — — - JUS F.D0.012 

Детска женска плетена облека. 
Систем на големини и ознаки — — JUS F.D0.013 

Маџ1ки плетени фанелки. Голе-
мини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.011 

Машки плетени поткошула Го-
лемини и квалитет на изработка — JUS F.D5.012 

Машки плетени гаќи. Големини 
и квалитет на изработка — — — JUS F.D5.013 

Детски машки плетени фанелки. 
Големини и квалитет на изработка JUS F.D5.030 

Детски машки плетени поткошу-
л а Големини и квалитет на изра-
ботка - - - - - - - - JUS F.D5.C31 

Детски машки плетени гаќи. 
Големини и квалитет на изработка JUS F.D5.032 

Женски плетени комбинезони. 
Големини и квалитет на изработка JUS F.D5.060 

Женски плетени спални кошули. 
Големини и квалитет на изработка JUS F.D5.061 

Женски плетени гаќички. Голе-
мини и квалитет на изработка — — 

Детски женски плетени спални 
кошули. Големини и квалитет на из 
работеа — — — — 

Детски женски плетени гаќички. 
Големини и квалитет на изработка JUS F.D5.102 

Машки плетени пуловери. Голе-
мини и квалитет на изработка — — 

Машки плетени џемпери. Големини 
и квалитет на изработка — — — 

Машки плетени елеци. Големини 
и квалитет на изработка — — — 

JUS F.D5.062 

- - - JUS F.fcS.lOl 

JUS F.D5.150 

JUS F.D5.151 

JUS F.D5.152 

150. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ПОМОШНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 

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

Помошни средства за гума. Би-
туменски омекнувач за каучук — 

Испитување на помошни сред-
ства за гума. Определување на загу-
ба при сушење на саѓи - - - - JUSH.M8.112 

Испитување на помошни сред-
ства за гума. Определување на пе-
пел во саѓи — — — — 

Испитување на помошни сред-
ства за гума. Определување на на-
силна маса на саѓи во форма на 
зрна - - - - - - - - JUSH.M8.114 

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

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

Бр. 24-1161/1 
18 февруари 1967 година 

Белград 

JUS Н.М3.106 

- JUS Н.М8.113 

Детски машки плетени пу л овери. 
Големини и квалитет на изработка JUS F.D5.200 

Детски машки плетени џемпери. 
Големини И квалитет на изработка JUS F.D5.201 

Женски плетени блузи. Големини и 
квалитет на изработка — — — - JUS F.D5.250 

Женски плетени јакни. Големини 
и квалитет на изработка — — — JUS F.D5.251 

Женски плетени пуловери. Голе-
мини и квалитет на изработка — — JUS E.D5.252 

Детски женски плетени блузи. 
Големини и квалитет на изработка JUS F.D5.300 

Детски женски плетени јакни. 
Големини и квалитет на изработка - JUS F.D5.301 

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

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

Бр. 10-1156/1 
18 февруари 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

151. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КРЗНО 

1. Во издание на Југословенскиот 
дардизација се донесуваат следните 
стандарди: 

1) Начин на земање мостри и 
општи одредби за методите за испи-
тување на крзно — — — 

2) Поделба и општи одредби за 
јагнешко и овчо крзно во природна 
боја - — — — - — - -

3) Поставно крзно за стражарски, 
возачки и железничарски бунди — 

4) Поставно крзно за обувки — 
5) Поставно крзно за нараквици 
6) Крзно за граници — — — 
7) Крзно за околувратници за 

стражарски, возачки и железничар-
ски бунди — — — — — — — 

8) Крзно за влошки за облека — 

завод за стан-
југословенски 

- JUS G.S2.008 

JUS G.B1.510 

JUS GB1.511 
JUS G.B1.312 
JUS G.B1.513 
JUS G.B1.514 

JUS G.B1.515 
JUS G.B1.516 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 под 
1 и 2 на ош решение се задолжителни и влегуваат 
во сила на 1 јули 1967 година, 

4. Југословенските стандарди од точката 1 под 
3 до 8 на ова решение се применуваат од 1 јули 
1967 година. 

Бр. 24-1163/1 
18 февруари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

152. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 

и членот 29 став 1 од Законот за . југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

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

ВИ И ПРИБОР ЗА КОМПРИМИРАНИ ТЕЧНИ 
ГАСОВИ 

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

Вентили за шишиња за течните 
гасови пропан-бутан од 5 до 15 kg 
полнење. Главни и приклучни мери JUSM.C5.350 

Вентил за шишиња за течните 
гасови пропан-бутан, за полнење 25 
и 35 kg. Главни и приклучни мери JUSM.C5.351 

Регулатори за притисок за теч-
ните гасови пропан-бутан, за протек 
1 и 2 kg/h - - - - - - - JUS М.С5.360 

Заварени челични шишиња за 
пропан-бутан, за полнење 1 и 2 kg JUSM.Z2.515 

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

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

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Вентили за садови за комприми-
рани гасови. Вентил за шишиња за 
течните гасови пропан-бутан. Главни 
и приклучни мерки — — — — — JUS М.С5.350 

Челични садови за течни гасови. 
Влечени челични шишиња за пропан-
-бутан, за полнење 1 кп — — — JUSM.Z2.515 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за челични шишиња за течните гасови пропан-
-бутан и за вентили за тие шишиња („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 9/59). 

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

Бр. 11-1162/1 
18 февруари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб ВиторовиМ, с. р. 

153. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА КЛАСИФИКАЦИЈАТА НА ПОВРШИН-

СКАТА РАПАВОСТ НА ИНДУСТРИСКИ 
ПРОИЗВОДИ I 

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

1) Класификација на површин-
ската рапавост на индустриски про-
изводи. Класификација на гребените 
површини - - - - - - - JUS М.А1.027 

2) Општи насоки за начинот на 
проверување на површинската ра-
павост - - - - - - JUSM.A1.030 

3) Работи лнички мостри за на спо-
редна контрола на рапавоста — — JUSM.A1.040 

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

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

4. Југословенскиот стандард од точката 1 под 
2 на ова решение се применува од 1 јануари 1968 
година. 

Бр. 11-1160/1 
18 февруари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р 

154. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 

4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

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

ТЕН АЛАТ 

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

Области на примената на резниот 
алат. Типови алат N, Т и М — — JUS К.А2.013 

Приклучни мери за врска на 
глодала и трнови со помошта на 
жлеб и клин — — — — — — 

Приклучни мери за врска на алат 
со трн со помошта на напречен жлеб 
и заб — — — — — — — — 

Препорачани низа надворешни 
пречници на глодала за обработка 
на метали — — — — — — — 

Валчести глодала — — — — 
Дводелни валчести глодала — 
Тркалески глодала со вкрстени 

запци — — — — — — — — 
Тркалест глодала со прави 

запци - - — — - — — — 

JUS K.D0.015 

JUS K.D0.108 

JUS K.D2.006 
JUS K.D2.020 
JUS K.D2.025 

JUS K.D2.040 

JUS K.D2.041 
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Тркалески глодала за жлебови со 
вкрстени потстружени запци — ,— JUS K.D2.042 

Тркалести глодала за жлебови со 
прави потстружени запци — - — JUS K.D2.043 

Дводелни пригодливи трка л ести 
глодала - - - - - - - - - - JUS K.D2 045 

Аголни глодала, симетрични — JUS K.D2.071 
Аголни глодала, еднострани — JUS K.D2.072 
Аголни глодала, симетрични, за 

завој ни жлебови на алат со потстру-
жени запци - - - — - — JUS K.D2.073 

Аголни глодала, еднострани, за 
прави жлебови на. алат со потстру-
жени запци - ' - - - - — JUS K.D2.074 

Аголни глодала, двострани — — JUS K.D2.075 
Полукружно вдлабени глодала JUS K.D2.080 
Четврткружно вдлабени глодала JUS K.D2.084 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение, освен стандардот JUS КА2.013, се задол-
жителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 го-
дина, 

Југословенскиот стандард наведен во ставот 1 
од оваа точка се. п-рименува од 1 јули 1967 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди' 

Области на примената на резниот 
алат - - - - - - - - - - JUS К.А2.013 
донесен со Решението за донесување југословенски 
стандарди за спирални бургии („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/53); 

Валчести глодала - — — — JUS K.D2.020 
Тркалести глодала со вкрстени и 

прави заби - - . - - - - - - JUS K.D2.040 
Глодала за призми — - — — JUS K.D2.071 
Аголни глодала за алати со гло-

дачи заби - - - - - - - - JUS K.D2.072 
Глодала за алати со потструже-

ни заби - - - - - - - JUS K.D2.080 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за-глодала („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/54); 

Дупки и жлебови за глодала — JUS K.D0.013 
Врска на глодалото со трн со 

жлеб и заб - - - - - - - JUS K.D0.106 
донесен со Решението за Југословенските стандарди 
за глодала и машински ножеви („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/54); 

Дводелни цилиндрични глодала JUS. K.D2.025 
Д вод ел ни котурасти глодала — JUS K.D2.045 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за резни плочички, глодала, вијци, клинови и 
жлебови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 јули 1967 го-
дина. 

Бр. 12-1158/1 
18 февруари 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

155. 
Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 

југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", 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 СТАН-
ДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА 

ГУМА 
1. Во југословенскиот стандард Производи од 

гума. Гумени обувки - JUS G.D 1.041 што е до-
несен со Решението за Југословенскиот стандард 
од областа на индустријата на гума („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 17/65) во точката 10.1 во ста-
вот 1 на крајот зборовите; „и малопродајну цену" 
се бришат 

Во точката 10.5 во ставот 2 на крајот зборо-
вите: „и малопродајну цену произведе" се бришат. 

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

Бр. 24-899/1 
10 февруари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р. 

156. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 

4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62) директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

КВАЧИЛА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА 
Решението за југословенските стандарди за ква-

чи л а за железнички возила („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 11/59) престанува да важи. 

Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1968 
година. 

Бр. 21-1338/1 
23 февруари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

157. 
Врз основа на членот 135 став 2 од Царинскиот 

закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), директорот 
на Управата за царини на СФРЈ пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА СО СТОКИТЕ ШТО 
ДОМАШНИ ПАТНИЦИ ГИ НОСАТ СО СЕБЕСИ 

1. Домашен патник при одење во странство е 
должен на царинскиот работник усно да му ги при-
јави, а на негово бара.ње и да му ги покаже сите 
предмети што ги носи со себеси 

2. Како домашен патник, во смисла на ова упат-
ство, се смета југословенски државјанин и странски 
државјанин што има живеалиште во Југославија. 

3. Кога домашен патник при одеше во странство 
изнесува и предмети што нему ќе му служат при 
патувањето, а не претставуваат личен багаж, на 
пример' фотографски апарат, пишувачка машина, 
магнетофон, грамофон, транзистор, музички инстру-
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меит, детска количка, спортски чамец, мотор за 
чамец, скапоцени крзна и накит, тој е должен тие 
предмети да ги запише во Списокот па предметите 
(образец бр. 1), кој го заверува царинарницата. 

Кога предметите од ставот 1 на оваа точка до-
машен патник при враќање од странство ќе ги 
Kiiece во Југославија, тие не се сметаат како стоки 
што се увезуваат и на нив не се плаќаат увозни 
давачки. 

Списокот на предметите му служи на домаш-
ниот патник при враќање од странство како доказ 
дека запишаните предмети ги изнесол од Југосла-
вија. 

Списокот на предметите содржи податоци за 
патникот (име и презиме, број на патната исправа 
односно број на излезната виза) и податоци а̂ 
предметите врз основа на кои може да се утврди 
нивната идентичност при враќање на патникот (мар-
ка, тип, фабричен број и сл.). 

4. Како личен багаж, во смисла на ова упатство, 
се сметаат предметите што служат за лични потреби 
на патникот додека се наоѓа на пат (облека, обувки, 
предмети за одржување на личната хигиена, храна,'' 
пијачки, цигари и сл.), и тоа во количина што му е 
потребна на патникот со оглед на околностите на 
патувањето (цел и траење на патувањето, годишно 
време). 

5. Предмети од археолошка, историска, социо-
лошка, етнографска, уметничка и друга научна и 
културна вредност можат да се изнесуваат само по 
одобрение, што за културните споменици го изда-
ваат републичките органи надлежни според про-
писите за заштитата на културните споменици, а за 
другите предмети — републичките заводи за заш-
тита на културните споменици (Наредбата за усло-
вите под. кои граѓаните можат да испраќаат или 
изнесуваат определени предмети во странство — 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/65). 

6. Домашен патник што доаѓа од странство е 
должен на царинскиот работник усно да му ги при-
јави, а на негово барање и да ги покаже, сите пред-
мети што ги носи со себеси. 

7. Стоките што домашен патник ги носи со се-
беси од странство ги царини влезната царинар-
ница. 

Царинењето на стоките од ставот 1 на оваа точ-
ка се врши со примена на единствена царинска стопа 
од Ж/о (член 12 став 1 од Законот за Царинската 
тарифа - „Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66 
и. 5/67) и на соодветна стопа од Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет. 

Стоките што во смисла на членот 12 став 3 на 
Законот за Царинската тарифа се изземени од при-
мена на единствена царинска стопа се царинат по 
стопите предвидени во Царинската тарифа и по 
соодветните стопи од Тарифата на сојузниот данок 
на промет. 

8. Стоките што домашен патник ги носи со се-
беси од странство се царинат по скратена или ре-
довна царинска постапка, зависно од видот, коли-
чината и намената на стоките. 

По скратена царинска постапка се царинат 
стоките што патникот ги носи со себеси од стран-
ство за потребите на своето домаќинство. 

Стоките што очигледно не се наменети за по-
требите на домаќинството во смисла на ставот 2 од 
ораа точка, како и средствата за производство или 
за вршење услуги, се царинат по редовна царинска 
постапка (чл. 45 до 68 од Царинскиот закон). 

9. Царинењето на стоките по скратена постапка 
се врши според Пресметката на увозните давачки 
за стоките што патникот ги носи со себеси (во по-
натамошниот текст: Пресметката) - (образец бр. 2). 

10. Образецот на Пресметката се печати во бло-
кови од сто примероци, со тоа што во секој блок 
два примероци едноподруго се означени со еден ист 
реден број. 

Првиот примерок (уникат) при врвот е перфо-
рира^ а неговата втора страна е карбонизирана. 

Вториот примерок (дупликат) се состои од два 
дела — талон и пресметка, кои меѓусобно се раз-
двоени со перфорирана линија. 

11. Пресметката ја пополнува царинскиот ра-
ботник што врши преглед на патниковите предме-
ти, а врз основа на наодот утврден со прегледот на 
пријавените стоки. 

Бо Пресметката се запишуваат: името и прези-
мето на патникот, неговото живеалиште, бројот на 
патната исправа, податоци за пријавените стоки, 
царинската основица и вкупниот износ на увозните 
давачки, што е должен да ги плати патникот. 

Царинската основица се утврдува врз основа па 
Листата на царинските основици за стоките што југо-
словенски и странски државјани ги увезуваат, вне-
суваат или примаат од странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/67) — (член 8 од Законот за Царин-
ската тарифа). 

12. Домашен патник е должен да се изјасни 
дали се согласува со наодот на царинскиот работ-
ник во поглед на количината, видот и квалитетот 
на стоките и царинската основица, како и во поглед 
на вкупниот износ на увозните давачки за тие 
стоки. 

Ако патникот се согласи со наодот на царин-
скиот работник, ТОЈ е должен на Пресметката да 
потпише обврска дека во рок од осум дена ќе ги 
плати пресметаните увозни давани. 

По потпишувањето на Пресметката царинскиот 
работник му врачува на патникот дупликат од пре-
сметката и стоките му ги оставува на располагаше, 
кои од тој момент престануваат да бидат под ца-
рински надзор. Првиот примерок (уникат) на Пре-
сметката го издвојува од блокот и му го доставува 
на сметководството на царинарницата како паричен 
документ. 

13. Ако патникот не се согласи со наодот на 
царинскиот работник во смисла на точката 12 став 
1 од ова упатство, тој е должен на царинарницата 
да и ги пријави стоките за редовно царинење, со 
царинска пријава за увоз и провоз на стоки (чл. 45 
до 68 од Царинскиот закон). 

14. Кога патникот ќе го уплати вкупниот износ 
на увозните давачки, царинарницата го книжи на-
платениот износ во приходната книга и на уникатот 
од Пресметката и на талонот го става бројот од 
гриходната книга. 

15. Ако патникот не ги плати увозните давачки 
во рокот од точката 12 став 2 на ова упатство, ца-
ринарницата поведува постапка за присилна на-
плата. 

16. Југословенски граѓани што се наоѓаат во 
странство на работа, школување, специјализација и 
слично, кога доаѓаат на привремен престој во Југо-
славија можат привремено да внесат со себеси пред-
мети за лична употреба: фотографски апарат, ра-
дио-приемник портабл, грамофон, дурбин, и слично. 

Предметите од ставот 1 на оваа точка патникот 
е должен да ги запише во Списокот на предметите 
што патникот привремено ги внесува (во поната-
мошниот текст: Списокот) — (образец бр. 3). Списо-
кот содржи податоци за патникот (име и презиме, 
број на патната исправа) и податоци за предметите 
врз основа на кои може да се утврди нивната иден-
тичност. 

17. Патникот е должен да го пополни Списокот 
во два примерка и во него да ги запише сите пред-
мети што ги внесува привремено, и тоа поединечно 
по количина и вид и со наведување на сите карак-
теристични ознаки што ги имаат тие. Списокот се, 
пополнува со индиго. 

Правилно пополнетиот список царинскиот ра-
ботник го заверува со печат и потпис, па еден при-
,мерок му врачува на патникот а вториот го задр-
жува за евиденцијата на царинарницата. 

Во патната исправа на патникот, на страна 64 
царинскиот работник става забелешка: „Привремено 
внесол стоки по список" скратено: ПВС). 
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Патникот е должен добиениот список да к го 
предаде на излезната царинарница при одењето од 
Југославија. 

18. К^га патникот од точката 16 на ова упат-
ство заминува од Југославија и изнесува предмети 
што привремено ги внесол по список, царинскиот 
работник, откако ќе ја утврди идентичноста на сто-
ките, ја поништува забелешката (ПВС) во патната 
исправа на патникот и тоа го заверува со печат од 
царинарницата. 

19. Царинарницата утврдува лака домашен пат-
ник може да се користи со погодностите предвиде-
ни во точката 16 на ова упатство, врз основа на 
забелешката во патната исправа за при!авата на 
престојот во странство или други докази за него-
вото запослување во странство (договор за работа 
и сл,). 

20. Ако патникот од точката 16 на ова упатство 
дополнително ги оцарини стоките што привремено 
ги внесол по список, царинарницата што ќе изврши 
царинење на такви стоки става на списокот што. се 
наоѓа кај патникот забелешка за бројот и датумот 
на декларацијата според која е извршено царинење. 

21. Одредбите од ова упатство не се однесуваат 
на патниците во пограничниот промет, ако со ме-
ѓународни спогодби не е определено поинаку. 

22. Обрасците бр. 1, 2 и 3 наведени во ова упат-
ство се напечатени кон ова упатство и се негов со-
ставен дел. Овие обрасци ги обезбедува Управата 
за царини на СФРЈ. 

23. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за царин-
ската постапка со стоките што ги носат со себеси 
домашни патници при заминувањето во странство 
и при враќањето од странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/63). 

24. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". ' 

Бр. 06-2695 
4 февруари 1967 година 

Белград 
Директор 

на управата за царини 
на СФРЈ, 

МИЈКОВМ Ѓокановиќ, с. р. 

Образец бр. I 

Горе наведените предмети, со редниот број -
заклучно, латшжот ги пријавил при изл-егувањето 
од Југославија. 
д а Т у М Заверува 
Место - (М. П.) Царински работник, 

Образец бр. Z 

(перфорација) 

(унтгкат)' 

Приходна книга бр. Серија N бр. -

П Р Е С М Е Т К А 

НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА СТОКИТЕ ШТО ПАТ-
НИКОТ ГИ НОСИ СО СЕБЕСР1 

Презиме и име ' 
Место на живеењето и адреса 

Број на патната исправа 
Издадена од СВР 

Стоки што се царинат Царинска 
основица 

Вкупна вред,ност 
Царина 30% 

Данок 
Такса 
Образец 
Вкупно давачките 

и со букви Динари ( ) 

Се согласувам со наодот на царинарницата и се 
обврзувам дека ќе ги уплатам пресметаните давачки 
во рок од 8 дена на текуштата сметка на царинар-
ницата број 

С П И С О К 
НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ПРИВРЕМЕ-
НО ГИ ИЗНЕСУВА (ТОЧКА 3 ОД УПАТСТВОТО 
ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА СО СТОКИТЕ ШТО 
ДОМАШНИ ПАТНИЦИ ГИ НОСАТ СО СЕБЕСИ) 

Име и презиме на патникот 
Број на патната исправа 

Податоци за предметите што патникот ги изнесува: 

1) 

2) 

3) 

Датум (М. П.) Царински обврзник^ 
Место 

Цариник, 

Образец бр. Z 
(дупликат) 

При кодна книга бр. Серија N бр. 

П Р Е С М Е Т К А 
НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА СТОКИТЕ ШТО 

ПАТНИКОТ ГИ НОСИ СО СЕБЕСИ 

Презиме и име 
Место на живеењето и адреса -

4) 
Патник, 

Број на патната исправа 
Издадена од СВ Р 
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(перфорација) 

Серија N бр. 

Стоките што се царинат Царинска 
основица 

Вкупна вредност 
Царина 30% 

Данок -
Такса 
Образец -
Вкупно давачките -

и со букви Динари ( ) 

Се согласувам со наодот на царинарницата и се 
обврзувам дека ќе ги уплатам пресметаните давач-
ки во рок од 8 дена на текуштата сметка на ца-
ринарницата број 

Датум (М. Ш Царински обврзник, 
Место - -1 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени 
и дополненија на Основниот закон за изградбата 
на инвестиционите објекти, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/66. се поткраднале долу на-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 

ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗГРАДБАТА НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ОБЈЕКТИ 

Во членот 25, под зборовите: „Член 25" се ста-
ваат зборовите: „Членот 27 се менува и гласи". 

Во членот 56ѓ, во ставот 4, во заграда, наместо 
бројот: „38" треба да стои бројот: „44". 

Во членот 62, во ставот 1, наместо зборовите: 
„шест месеци" треба да стојат зборовите: „три ме-
сеци4'. 

Во членот 63, во ставот 2, наместо зборовите: 
„тој член" треба да стојат зборовите: „членот 62 од 
ОЕОЈ закон". 

Во членот 67, во ставот 4, наместо бројот: „60" 
треба да стои бројот: „45". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 22 февруари 1967 година. 

Цариник. 

Образец бр. 3 

С П И С О К 
НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ПРИВРЕМЕ-
НО ГИ ВНЕСУВА (ТОЧКА 16 ОД УПАТСТВОТО 
ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА СО СТОКИТЕ ШТО 
ДОМАШНИ ПАТНИЦИ ГИ НОСАТ СО СЕБЕСИ) 

Име и презиме 1 

Број на патната исправа и од кого е издадена -

Адреса на постојаното живеалиште 

Податоци за предметите што ги внесува патникот: 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 

Се обврзувам дека горе наведените предмети 
ќе ги вратам во странство во рок од 
дена или во тој рок ќе П ги пријавам на царинар-
ницата за царинење. 

Датум (М. П.) Патник, 
Место : 

Заверува 
царински работник, 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Планот на статистич-
ките истражувања за 1967 година што е усвоен со 
Одлуката на Сојузната скупштина за донесување 
на планот на статистичките истражувања за 1967 
година, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/67, се поткраднале долу наведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПЛАНОТ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУ-

ВАЊА ЗА 1967 ГОДИНА 

Во колоната 2 на страната 45, кај истражувања 
под 8, по зборот: „односи" треба да стои: ,д". 

Во колоната 2 на страната 59, наместо зборови-
те „Истражувања за потребите на федерацијата" 
треба да стојат зборовите: „Истражувања од инте-
рес за федерацијата". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 31 јануари 1967 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Указот за назначу-
вање извонреден и ополномоштен амбасадор на Со-
цијалистичка Федеративне Република Југославија 
во Република Колумбија, кој е објавен во ,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 9/67, се поткраднала долу 
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УКАЗОТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЈА 

Во датумот под кој е донесен овој указ наместо: 
„в јануари" треба да стои: ,.в февруари". 

Од Генералниот секретаријат на Претседателот 
на Републиката, Белград, 25 февруари 1967 година. 
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ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 22 од 15 јули 1966 година 
објавува: 

Закон за. изменување и дополнување на Зако-
нот за ција и финансирање на заведува-
њето; 

Закон за Републичкиот фонд за истражувачки 
работи во рударството; 

Закон за укинување на Дирекцијата за изградба 
на автопатот „Братство-Единство"; 

Закон за определување стопата на придонесот 
за заложувањето; 

Закон за поблиските услови за остварување 
правото на помош на членовите на семејството 
чиј хранител е на задолжителна воена служба; 

Закон за завршната сметка за извршување на 
Републичкиот буџет за 1965 година; 

Одлука за задолжување на Социјалистичка Ре-
публика Македонија со износ од 69,350.000 динари; 

Одлука за задолжување на Социјалистичка Ре-
публика Македонија со износ од 8,118.000 динари; 

Одлука за задолжување на Социјалистичка Ре-
публика Македонија со износ од 1,781.000 динари; 

Одлука за утврдување бројот на судиите и су-
диите -поротници во Вишиот стопански суд во Скопје 
и во окрулвните стопански судови; 

Одлука за утврдување бројот на судиите и су-
диите-поротници во окружните судови; 

Одлука за разрешување судија на окружен сто-
пански суд; 

Одлука за давање согласност на финансискиот 
план на Републичкиот фонд за води во 1966 година 
и за давање одобрение на завршната сметка на Ре-
публичкиот фонд за води за 1965 година; 

Одлука за избор на судии-пор отници на окруж-
ните судови во Социјалистичка Република Македо-
нија и Окружниот стопански суд во Штип. 

Во бројот 23 од 22 јули 1966 година објавува: 
Закон за спроведување на пензиското и инва-

лидското осигурување на самостојните занаетчии и 
самостојните угостители; 

Закон за установување здравствено осигурува-
ње на самостојните угостители; 

Закон за највисоката граница до која можат 
да се определат стопите на вонредниот придонес 
за здравственото осигурување на работниците; 

Закон за основање Висока музичка школа во 
Скопје; 

Одлука за определување банка на која Л се 
пренесуваат средствата н-а Републичкиот фонд за 
станбена изградба; 

Одлука за потврдување Статутот на Републич-
киот фонд за научно-истражувачка работа; 

Одлука за потврдување Статутот на Републич-
киот фонд за кредитирање и стипендирање на 
студентите; 

Одлука за потврдување Статутот на Републич-
киот фонд за унапредување на издавачката деј-
ност; 

Одлука за потврдување Статутот на Републич-
киот фонд за унапредување на културните деј-
ности; 

Правилник за обрасците и за начинот на во-
дење и чување на евиденцијата за живеалиштето 
и престојувалиштето на граѓаните. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

141. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за измени и дополненија на Правил-
никот за квалитетот на кафето и сурога-
тите на кафе, чајот, зачините, концентра-
тите за супа, пекарскиот квасец, прашо-
кот за пециво, прашокот за пудинг, дие-
тетските производи и адитивите — — 245 

142. Наредба за поблиските услови и начинот 
за користење на средствата за унапредува-
ње на водостопанството предвидени во со-
јузниот буџет за 1967 година — — — 245 

143. Наредба за поблиските услови и начинот 
за користење на средствата за унапреду-
вање на земјоделството и шумарството 
предвидени во сојузниот буџет за 1967 
година — — — — — — — — — 246 

144. Упатство за начинот на водење евиден-
ција за извршувањето на буџетот и за 
начинот и роковите за доставување на 
извештаите за извршувањето на буџетот 246 

145. Решение за определување на луките и 
пристаништата во кои може да се издава 
свидетелство за дератизација и свиде-
телство за ослободување од дератизација 252 

146. Решение за југословенските стандарди за 
електричен инсталациони прибор — — 252 

147. Решение за југословенските стандарди за 
изолирани спроводници и кабли — — 253 

148. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на текстилната индустрија — — 253 

149. Решение за југословенските стандарди од 
областа на текстилната индустрија — — 253 

150. Решение за југословенските стандарди од 
областа на помошните средства за инду-
стријата на гума — — — — — — 254 

151. Решение за југословенските стандарди за 
крзно — — — — — — — — — 254 

152. Решение за југословенските стандарди за 
садови и прибор за компримирани течни 
гасови — — — — — — — — - 255 

153. Решение за југословенските стандарди од 
областа на класификацијата на површин-
ската рапавост на индустриски производи 255 

154. Решение за југословенските стандарди за 
работен алат — — — — — — — 255 

155. Решение за измена на југословенскиот 
стандард од областа на индустријата на 
гума — — — — — — — — — — 256 

156. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенските стандарди 
за квачила за железнички возила — — 256 

157. Упатство за царинската постапка со сто-
ките што домашни патници ги носат со 
себеси — — — — — — — — — 256 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за изградбата на ин-
вестиционите објекти — — — — — 259 

Исправка на Планот на статистичките истра-
жувања за 1967 година — — — — — 259 

Исправка на Указот за назначување извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Република Колумбија — — 250 

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
- Директор в оттгопорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јаваш ГжстнЌа бр. L 

Пача" на Белградскиот графички завод, Белград 


