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469. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛА НА СЛУЖБИВЕ 

НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ 

Се прогласува Законот за основање Комисија 
за контрола на службите на државната безбедност, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Сојузниот собор од 25 септември 1968 година и 
на седницата на Соборот на народите од 24 септем-
ври 1968 година. 

ПР бр. 711 
26 септември 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛА НА 

СЛУЖБИТЕ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ 

Член 1 
Се оснива Комисија за контрола над работата 

на службите на државната безбедност во сојузните 
органи на управата (во натамошниот текст: Коми-
сијата). 

Член 2 
Комисијата остварува увид во ориентацијата и 

работата на службите на државната безбедност о-
собено од гледиштето на почитувањето на со Уста-
вот и со закон утврдените функции на општествено-
-политичките заедници и правата на нивните орга-
ни, правата и слободата на човекот и граѓанинот, 
правата на работните и други организации, како и 
во поглед на методите и средствата што службите 
ги користат во вршењето на работите од својата над-
лежност, ги разгледува уочените проблеми со служ-
бите, и за тоа му поднесува извештаи и предлози на 
Сојузниот извршен совет. 

Ка барање од надлежните тела на Сојузната 
скупштина Комисијата им поднесува непосредно на 
тие тела извештаи и предлози за прашањата од 
својот делокруг на работата. 

Член 3 
Претседателот и членовите на Комисијата ги 

именува Сојузниот извршен совет од редот на чле-
новите на Советот, сојузните пратеници и опште-
ствено-политичките работници. 

Комисијата има најмалку седум членови. 
Бројот на членовите на Комисијата се утврдува 

со одлука за именување. 

Член 4 
Комисијата за својата работа им одговара на 

Сојузната скупштина и на Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
Комисијата соработува со соодветните тела на 

републиките во чија надлежност спаѓа контролата 
над работата на службата на државната безбедност 
во републиката, и може во спогодба со овие тела да 
одржува заеднички состаноци заради разгледување 
на прашања од заеднички интерес. 

Член 6 
Фактите и другите податоци изнесени на сед-

ница на Комисијата и во материјалите приготвени 
или изработени според заклучок на Комисијата, се 
сметаат за државна тајна, ако Комисијата за оп-
ределени податоци не определи поинаку. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

470. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ОПШТЕСТВЕНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

Се прогласува Основниот закон за . општестве-
ните стоковни резерви, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 25 
септември 1968 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 24 септември 1968 година. 

ПР бр. 710 
26 септември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

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

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СТОКОВИ.-*" РЕЗЕРВИ * 

I. ФОРМИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТЕ-1 

СТВЕНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
Член 1 

Општествените стоковни резерви служат за под-
мирување извонредни потреби на општествената за-



Страна 834 — Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 2 октомври 1963 

едница и за преземање мерки на интервенција за-
ради обезбедување стабилни односи иа пазарот. 

Член 2 
Општествените стоковни резерви се формираат 

и се користат во согласност со односите и насоките 
утврдени со општествените планови. 

Член 3 
При формирањето и користењето на општестве-

ните стоковни резерви надлежните органи и орга-
низации водат сметка за состојбата и движењето 
на стоките на пазарот, за општествените стоковни 
резерви што се формираат во други општествено-
-политички заедници, за девизните и паричните ре-
зерви на општествено-политичките заедници, како 
и за движењето на цените. 

Член 4 
Постојаните стоковни резерви се формираат и 

се користат за подмирување извонредни потреби на 
народната одбрана и за спречување односно отстра-
нување растројување што во стопанството или во 
други области на општествениот живот можат да 
бидат предизвикани или ги предизвикале извонред-
ни настани во земјата или надвор од земјата. 

Пазарните стоковни резерви се формираат и се 
користат заради преземање мерки на интервенција 
за обезбедување стабилни односи во производството 
и на пазарот и спроведување на утврдената поли-
тика на цените. 

Член 5 
Мерките на интервенција на пазарот што се вр-

шат со продавање стоки од пазарните стоковни ре-
зерви се преземаат заради спречување односно от-
странување на растројствата што можат да настанат 
или настанале во производството или на пазарот, 
ако тие растројства можат да ја нарушат или ги 
нарушиле поставените односи во производството и 
стабилноста на пазарот или ако можат да се проја-
ват или се пројавуваат во позначителен пораст на 
цените во однос на нивото на цените предвидено со 
утврдената политика на цените. 

Член 6 
Мерките на интервенција на пазарот што се вр-

шат со купување стоки за пазарните стоковни ре-
зерви се преземаат заради спречување односно от-
странување поголеми растројства што можат да на-
станат или настанале во производството или на па-
зарот. 

Како мерки на интервенција на пазарот од ста-
вот 1 на овој член се сметаат и задолжителните 
купувања на земјоделски производи по гарантирани 
цени во смисла на важечките прописи. 

Ако се исполнети условите од ставот 1 на овој 
член, мерки на интервенција на пазарот можат да 
се преземат и на тој начин што наместо купување 
стоки ќе се даде ломбарден кредит на односната 
стока. 

Член 7 
Мерки на интервенција на пазарот (чл. 5 и 6) 

можат да се преземаат и заради поттикнување пози-
тивни движења на пазарот, како и заради приспо-
собување на стопанството кон промените настанати 
на светскиот пазар. 

Мерки на интервенција на пазарот не се презе-
маат ако покачувањето на цените, паѓањето на це-
ните или други промени на пазарот се израз на 
потрајни тенденции на внатрешниот или на светски-
от пазар и ако се во согласност со утврдената по-
литика на цените. 

Пред да преземат мерки на интервенција на 
пазарот, организациите и органите што одлучуваат 
за преземање на тие мерки се должни да утврдат 
врз основа на податоци и анализи дали се испол-
нети условите од чл. 5 и 6 на овој закон и ст. 1 и 2 
на овој член. 

Член 8 
Купувањето на стоки за општествени стоковни 

резерви и предавањето на стоки од тие резерви се 
вршат по цените што се во согласност со утврде-
ната политика на цените, а според условите на па-
зарот. 

За општествени стоковни резерви се купуваат, 
по' правило, стоките произведени во земјата. 

За општествени стоковни резерви можат да се 
увезат стоки што ги нема или ги нема доволно на 
домашниот пазар, или кога цените на стоките на 
домашниот пазар се над нивото на цените предви-
дено со утврдената политика на цените. 

Член 9 
Мерките на интервенција на пазарот се презе-

маат, по правило, во согласност со други економски 
мерки (мерки на монетарна и кредитна политика, 
даночна и царинска политика, надворешнотрговска 
размена и др.) што надлежните органи на опште-
ствеио-политичките заедници ги преземаат заради 
обезбедување стабилни односи на пазарот и спрове-
дување на утврдената политика на цените. 

Член 10 
За формирање на општествените стоковни ре-

зерви и за работење со тие резерви се користат, со-
гласно законот, средствата на општествено-политич-
ките заедници, средствата остварени во работењето 
со тие резерви и средствата добиени по основ на 
кредит. 

Член 11 
Работите во врска со формирањето, чувањето и 

користењето на општествените стоковни резерви ги 
вршат посебни организации за стоковни резерви, 
или вршењето на тие работи може врз основа на 
договор да им се довери на работни организации 
(во натамошниот текст: организациите за стоковни 
резерви). 

Член 12 
Организациите за стоковни резерви се должни 

да соработуваат меѓусебно и да остваруваат непо-
средна соработка со заинтересираните работни ор-
ганизации, нивните здруженија и стопанските ко-
мори. 

Соработката од ставот 1 на овој член се оства-
рува особено со договарање за формирање опште-
ствени стоковни резерви, за нивното користење и за 
преземање мерки на интервенција на пазарот. 

Организациите за .стоковни резерви се должни 
при преземање мерки на интервенција на пазарот 
да водат сметка за мерките на интервенција на па-
зарот што ги преземаат организациите за стоковни 
резерви на други општествено-политички заедници. 

Организациите за стоковни резерви можат да 
се спогодат и за заедничко преземање мерки на ин-
тервенција на пазарот. 

Организациите за стоковни резерви се одговор-
ни ако не ја остваруваат соработката од ставот 1 
на овој член. 

Член 13 
Организациите за стоковни резерви на репуб-

ликите и другите општествено-политички заедници 
се должни на организациите за стоковни резерви 
на федерацијата да им даваат известувања и да им 
доставуваат податоци за формирањето и користе-
њето на општествените стоковни резерви, како и 
други податоци потребни за вршење на работите од 
нивниот делокруг. 

Организациите за стоковни резерви на федера-
цијата се должни да ги известуваат организациите 
за стоковни резерви на републиките и другите оп-
штествено-политички заедници за распоредот и ко-
личините на постојаните стоковни резерви на тери-
торијата на односната општествено-политичка за-
едница, за формирањето на пазарните стоковни ре-: 
зерви на федерацијата и за преземањето на мер-
ки на интервенција на пазарот. 
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Член 14 
Организациите за стоковни резерви на федера-

цијата можат со организациите за стоковни резерви 
на републиките и другите општествено-политички 
заедници да склучуваат рамковни и поединечни спо-
годби во поглед формирањето на општествените сто-
ковни резерви, нивното користење и преземањето 
на мерки на интервенција на пазарот. 

Член 15 
Организациите за стоковни резерви се должни 

навремено да ги известуваат заинтересираните сто-
пански и други работни организации за формира-
њето на пазарните стоковни резерви и за презе-
мањето на мерки на интервенција на пазарот. 

Член 16 
На средствата што служат за работење со оп-

штествените стоковни резерви не се плаќа камата 
на фондовите во стопанството. 

Од приходот остварен од работењето со .оп-
штествените стоковни резерви не се плаќа придо-
нес за заедничките резерви на стопанските органи-
зации. 

II. СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Формирање и користење на стоковните резерви на 
федерацијата 

Член 17 
Федерацијата има постојани стоковни резерви 

и пазарни стоковни резерви. 
Постојаните стоковни резерви на федерацијата 

ги сочинуваат основни прехранбени производи, ос-
новни суровини и други материјали за репродукци-
ја, како и производи и други материјали за потре-
бите на народната одбрана и за други посебни на-
мени во извонредни прилики. 

Пазарните стоковни резерви на федерацијата 
ги сочинуваат основни прехранбени и други по-
важни производи, како и суровини и други мате-
ријали за производство на индустриски и земјодел-
ски производи. 

Член 18 
Работењето со стоковните резерви на федера-

цијата го вршат, во рамките на правата и должнос-
тите утврдени со сојузен закон, Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи и Сојуз-
ната дирекција за резерви на индустриски произво-
ди (во натамошниот текст: дирекцијата). 

Одредбите од Законот за сојузните органи на 
управата, сојузните совети и сојузните организации и 
други прописи што се однесуваат на сојузните ор-
гани на управата важат и за дирекцијата, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Член 19 
Програмата за формирање и користење на по-

стојаните стоковни резерви на федерацијата ја ут-
врдува Сојузниот извршен совет. 

Со програмата од ставот 1 на овој член се опре-
делуваат особено видовите и количините на произ-
води што ги сочинуваат постојаните стоковни резер-
ви на федерацијата. 

Член 20 
За користењето на постојаните стоковни резер-

ви на федерацијата во согласност со нивната наме-
на а според настанатата потреба, одлучува Сојузниот 
извршен совет. 

Сојузниот извршен совет може да одлучи по ис-
клучок определени стоки на постојани стоковни ре-
зерви на федерацијата привремено да се користат 
како пазарна стоковна резерва на федерацијата, 
ако е тоа потребно за да се спречат или отстранат 
поголеми растројства на пазарот, и во то случај ќе 
ги определи условите за користење на тие стоки и 
рокот за нивното враќање. 

Член 21 
Стоките на постојаните стоковни резерви на 

федерацијата се чуваат и се одржуваат со нивно 
повремено обновување, зависно од видот и природа-
та на стоките и нивниот век на траењето. 

Ако стоки на постојани стоковни резерви на 
федерацијата се продаваат или се заменуваат за-
ради обновување, наместо стоките што се прода-
дени или заменети ќе се обезбеди ист вид или ко-
личина на стоки или друга стока што и одговара на 
истата намена. 

Продажба и замена на стоките заради обно-
вување на постојаните стоковни резерви на феде-
рацијата се врши, по правило, преку јавно надда-
вање. 

Обновувањето на стоките на постојаните сто-
ковни резерви на федерацијата мора да се врши 
така што со тоа да не се предизвика растројство 
на пазарот. 

Член 22 
Пазарните стоковни резерви на федерацијата 

се формираат и се користат во согласност со про-
грамата што ја утврдува дирекцијата, во согласност 
со Сојузниот извршен совет. 

Дирекцијата е должна при изработката на про-
грамата за формирањем користење на пазарни сто-
ковни резерви на федерацијата да соработува осо-
бено со сојузните органи на управата односно со 
сојузните организации надлежни за стопанството, за 
цените и за стопанското планирање, како и со Со-
јузната стопанска комора. 

Програмата од ставот 1 на овој член мора да 
биде во согласност со насоките и мерките на те-
куштата економска политика. 

Член 23 
За формирање и користење на стоковните ре-

зерви на федерацијата и за изградба на складовеи 
простор за сместување и чување на тие резерви 
се користат: 

1) средствата што ги обезбедува федерацијата; 
2) средствата од позитивните разлики, по одби-

вање на средствата на негативните разлики, што 
дирекцијата ќе ги оствари во работењето со тие 
резерви. 

За формирање на стоковните резерви на фе -
дерацијата, федерацијата обезбедува и потребни де-
визни средства. 

За изградба на складовен простор за сместува-
ње и чување на стоковните резерви на федераци-
јата и за други намени определени со сојузни про-
писи се користат и средствата на амортизацијата 
што ги издвојува дирекцијата. 

Средствата од точката 1 на ставот 1 и од ста-
вот 2 на овој член ги утврдува Сојузната скуп-
штина. 

Средствата од точката 2 на ставот 1 на овој 
член се утврдуваат со завршната сметка на дирек-
цијата. 

Дирекцијата ги распоредува средствата од точ-
ката 2 на ставот 1 на овој член утврдени со за-
вршната сметка на дел кој може да се користи како 
обртни средства, на дел што го користи за инвести-
ции и на дел што го издвојува во својот посебен 
резервен фонд. 

Член 24 
За формирање и користење на пазарните сто-

ковни резерви на федерацијата можат да се ко-
ристат и кредити на деловните банки и од На-
родната банка на Југославија. 

Дирекцијата може да склучува договори за кре-
дит за целите од ставот 1 на овој член во обемот 
и под условите што ги утврдува Сојузниот извршен 
совет. 

Член 25 
Средствата за изградба на складовен простор 

за сместување и чување на стоковните резерви па 
федерацијата се користат врз основа на програ-
мата што, на предлог од дирекцијата, ја донесува 
Сојузниот извршен совет. 
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Со програмата од ставот 1 на овој член можат 
да се определат средствата што ќе се користат за 
учество во кредитирањето на изградбата на скла-
довниот простор. 

Во границите на средствата од ставот 2 на овој 
член дирекцијата склучува договори со деловните 
банки. 

Со договорите од ставот 3 на овој член се опреде-
луваат, покрај другото, условите под кои деловните 
банки ќе учествуваат во кредитирањето на изград-
бата на складовниот простор, како и општите ст-
олови под кои тие ќе им даваат кредити на инвести-
торите за изградба на складовчиот простор. 

Ануитетите што и припаѓаат на дирекцијата 
според договорите од ставот 3 на овој член можат 
да се користат за формирање и користење на сто-
ковните резерви на федерацијата и за изградба на 
складовен простор за сместување и чување на тие 
резерви. 

Член 26 
За формирање и користење на стоковните ре-

зерви на федерацијата и за изградба на складо~ 
вен простор за сместување на тие резерви дирекци-
јата го употребува и приходот што ќе го оствари 
со вршење на работите од членот 27 став 3 на овој 
закон. 

Член 27 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 

производи врши работи на формирање, чување и 
користење на стоковни резерви на федерацијата во 
прехранбени производи, суровини и други матери-
јали за производство на земјоделски и прехранбени 
производи, и работи на преземање мерки на интер-
венција на пазарот на тие производи. 

Сојузната дирекција за резерви на индустриски 
производи врши работи на формирање, чување и 
користење стоковни резерви на федерацијата во 
индустриски производи, суровини и други матери-
јали за индустриско производство и во готови инду-
стриски производи, освен прехранбените производи, 
и работи на преземање мерки на интервенција на 
пазарот на тие производи. 

Покрај работите од ст. 1 и 2 на овој член, ди-
рекциите вршат и други работи од општ интерес 
што се во врска со нивното работење, а што ќе им 
ги стави во задача Сојузниот извршен совет. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбе-
ни производи е должна да купува земјоделски про-
изводи за кои со сојузни прописи се определени га-
рантирани цени. 

Член 28 
Во работењето со стоковните резерви на феде-

рацијата, дирекцијата: 
1) одлучува, врз основа на сојузен закон и во 

границите определени со сојузен закон, за форми-
рањето на пазарните стоковни резерви на федера-
цијата и за нивното користење, односно за презе-
мањето на мерки на интервенција на пазарот со тие 
резерви според условите на пазарот, придржувајќи 
се кон програмата за формирање и користење на 
пазарните стоковни резерви на федерацијата; 

2) склучува договори за работите на стоковниот 
промет и други договори, на начинот и под условите 
што важат за стопанските организации, ако со овој 
закон не определено поинаку; 

3) ги сместува и чува стоките на постојаните сто-
ковни резерви и пазарните стоковни резерви на 
федерацијата во своите складови, а може врз ос-
нова на договорот да им ги довери на складирање 
на работните организации. 

Во вршењето на работите од точката 1 на ста-
вот 1 од овој член дирекцијата соработува особено 
со сојузните органи на управата односно со сојуз-
ните организации надлежни за стопанството, за це-
ните и за стопанското планирање, како и со Сојуз-
ната стопанска комора. 

Во вршењето на работите од ставот 1 на овој 
член дирекцијата е должна да постапи на начин со 
кој се обезбедува сите заинтересирани работни ор-

ганизации да можат под истите услови да учеству-
ваат во вршењето на тие работи. 

Сојузниот извршен совет донесува, по потреба, 
поблиски прописи за начинот за учествување на ра-
ботните организации во вршењето на работите од 
ставот 1 на овој член. 

Член 29 
Дирекцијата е должна да презема мерки на ин-

тервенција на пазарот и кога тоа, заради извршу-
вање на мерките на текуштата економска политика, 
ќе и го наложи Сојузниот извршен совет. 

АКО Сојузниот орган на управата за цени врз 
основа на своите анализи најде дека може да на-
стане или дека настанало растројство на пазарот 
или во стабилноста на стопанството, должен е за тоа 
веднаш да ја извести дирекцијата и да и пред-
ложи преземање на соодветни мерки на интервен-
ција на пазарот. 

Ако дирекцијата смета дека не треба да се 
преземаат мерки на интервенција на пазарот, а со-
јузниот орган на управата за цени остане при сво-
јот предлог, таа е должна веднаш да го извести 
за тоа Сојузниот извршен совет. 

Член 30 
Во дирекцијата се формира совет на дирекци-

јата. 
Член 31 

Советот на дирекцијата го сочинуваат претсе-
дател и членови на советот чиј број го определува 
Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет го именува претседа-
телот на советот, како и членовите на советот од 
редовите на претставниците на стопанските органи-
зации — на предлог од Сојузната стопанска комо-
ра, и од редовите на претставниците на сојузните 
и републичките органи — на предлог од тие органи. 

Директорот на дирекцијата е член на советот 
на дирекцијата според својата положба. 

Член 32 
Советот на дирекцијата: 
1) го утврдува предлогот на програмата за фор-

мирање и користење на постојаните стоковни ре-
зерви на федерацијата и предлогот на програмата 
за инвестициона изградба, и донесува, со согласност 
од Сојузниот извршен совет, програма за форми-
рање и користење на пазарните стоковни резерви 
на федерацијата; 

2) одлучува за формирање, користење и обнову-
вање на пазарните стоковни резерви на федераци-
јата и за преземање мерки на интервенција на 
пазарот; 

3) донесува финансиски план и завршна сметка 
на дирекцијата; 

4) донесува деловник за својата работа; 
5) ги распоредува средствата од позитивните 

разлики на дел кој може да се користи како обртни 
средства, на дел за инвестиции и на дел кој се вне-
сува во посебниот резервен фонд на дирекцијата; 

6) врши и други работи определени со сојузен 
закон. 

Сојузната скупштина го одобрува финансискиот 
план и завршната сметка на дирекцијата. 

Член 33 
Од средствата наменети за формирање и кори-

стење на стоковните резерви на федерацијата, во 
финансискиот план на дирекцијата посебно се опре-
делуваат средства за работа на работната заедница 
на дирекцијата (за лични доходи на работниците, 
заедничка потрошувачка, опрема, резерви и други 
материјални расходи), зависно од нејзините задачи. 

Во рамките на средствата од ставот 1 на овој 
член директорот и советот на работната заедница 
на дирекцијата донесуваат посебен финансиски 
план за работата на работната заедница на дирек-
цијата. 
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Член 34 
Директорот непосредно ја раководи работата на 

дирекцијата, ги извршува заклучоците на советот 
на дирекцијата и се грижи за извршувањето на за-
дачите на дирекцијата. 

Член 35 
Ако директорот на дирекцијата најде дека од-

лука на советот на дирекцијата за преземање мер-
ки на интервенција на пазарот е во спротивност со 
законот, со програмата за формирање и користење 
на пазарните стоковни резерви на федерацијата, со 
текуштата економска политика или со утврдената 
политика на цените, ќе го предупреди за тоа сове-
тот на дирекцијата. 

Ако и по предупредувањето од ставот 1 на овој 
член советот на дирекцијата остане при својата од-
лука, директорот на дирекцијата е должен да го из-
вести за тоа Сојузниот извршен совет. 

До донесувањето на одлуката на Сојузниот из-
вршен совет, одлуката на советот на дирекцијата не 
може да се изврши. 

Член 36 
Работните организации на кои стоките на сто-

ковните резерви на федерацијата врз основа на до-
говорот им се доверени за складирање, не можат 
без одобрение од дирекцијата тие стоки да ги оту-
ѓат, да им ја променат намената, да ги заменат со 
стоки од друг вид или квалитет или на друг начин 
да располагаат со нив спротивно на договорот. 

Член 37 
Ако според завршната сметка во работењето со 

стоковните резерви на федерацијата настанале не-
гативни разлики, дирекцијата ги покрива тие раз-
лики од средствата на својот посебен резервен фонд. 

Негативните разлики настанати од работењето 
со постојаните стоковни резерви, или поради мер-
ките на интервенција на пазарот преземени по на-
лог од Сојузниот извршен совет, или врз основа на 
програмата за формирање и користење на пазар-
ните стоковни резерви на федерацијата, а кои не 
можат да се покријат од средствата на посебниот 
резервен фонд, се покриваат од средствата што ги 
обезбедува федерацијата. 

Дирекцијата може средствата на посебниот ре-
зервен фонд да ги користи за обртни средства и 
во текот на годината. 

Член 38 
Дирекцијата врши амортизација на предметите 

кои според прописите за средствата на стопанските 
организации ги сочинуваат нивните основни сред-
ства. 

Амортизацијата на предметите од ставот 1 на 
овој член се врши според прописите за амортиза-
цијата на основните средства на работните орга-
низации. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 39 

Со парична казна од 3.000 до 100.000 динари ќе 
се казни за стопански престап работната органи-
зација, ако без одобрение од дирекцијата со која 
склучила договор за складирање стоки на стоков-
ни резерви на федерацијата тие стоки ги отуѓи, им 
ја промени намената, ги замени со стоки од друг 
вид или квалитет, или на друг начин располага 
со нив спротивно на договорот (член 36). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казати за стопански престап и одговорното лице во 
работната организација со парична казна од 200 до 
3.000 динари. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 40 

Одредбите на членот 25 став 5 од овој закон се 
однесуваат и на стасаните и наплатени ануитети 
според одредбите на: точката 4 од Одлуката за упо-
треба на средствата за изградба на складови на 
Дирекцијата за исхрана, за сместување и чување на 
државни материјални резерви („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/64), точ. 3, 4 и 5 од Одлуката за упо-

треба на средствата за изградба на складови на 
Дирекцијата за суровини за сместување и чување 
на државни материјални резерви („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 31/64), точката 5 од Одлуката за упо-
треба на средствата за изградба на складови на Ди-
рекцијата за исхрана, за сместување и чување на 
стоковните резерви на федерацијата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 27/65), точ. 2 и 3 од Одлуката 
за употреба на средствата за изградба на складови 
на Дирекцијата за исхрана, за сместување и чување 
на стоковните резерви на федерацијата („Службен 
лист на СФРЈ4 ', бр. 12/66), точ. 2 и 3 од Одлуката 
за утврдување програмата за користење на сред-
ствата за изградба на складиштен простор за сме-
стување и чување на стоковните резерви на феде-
рацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/66), точ-
ката 3 од Одлуката за утврдување на програмата 
за користење на средствата за изградба на склади-
шни простори за сместување и чување на стоковни-
те резерви на федерацијата во прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/67) и точката 
2 од Одлуката за утврдување програмата за 'кори-
стење на средствата за изградба на складиштен 
простор за сместување и чување на стоковните ре-
зерви на федерацијата во прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/67). 

Член 41 
Дирекцијата ќе ја усогласи својата организа-

ција и работење со одредбите на овој закон до 31 
декември 1968 година. 

Член 42 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Законот за стоковните ре-
зерви на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/65 и 29/66), Уредбата за државните материјал-
ни резерви(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57, 30/61 
и 6/62) и Правилникот за уредување на односите 
што произлегуваат од пренесувањето на работите во 
врска со обезбедувањето на. постојани резерви за 
потребите на определени органи и организации врз 
Дирекцијата за суровини („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/58). 

Член 43 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

471. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Основниот закон за данокот, на промет, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
јузниот собор од 25 септември 1968 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 24 септември 1968 
година. 

ПР бр. 709 
26 септември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р* 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Основниот закон за данокот на промет („Слу-* 
жбен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 
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52/66, 31/67, 54/67, 26/68 и 30/68), во членот 16 став 1 
точка 7 на крајот се додаваат запирка и зборовите: 
ѕ,под условите определени со овој закон''. 

Член 2 
Во членот 33 по ставот 2 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„На надоместоците за услугите од ст. 1 и 2 на 

овој член што се извршени во странство, не се пла-
ќа сојузен данок на промет ако даночниот обврзник 
докаже дека на тие надоместоци платил во странство 
данок од ист или слична форма. 

Услугата се смета за извршена во странство 
ако е извршена преку постојано деловно место на 
даночниот обврзник кој има седиште во странство 
(претставништво, застапништво, склад и ел.), без ог-
лед дали тоа деловно место на даночниот обврзник 
е и регистрирано како такво." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

472, 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТОПИТЕ НА АМОР-
ТИ 3 АЦИ ЈАТ А НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА 

РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за стопите на амортизацијата на основните сред-
ства на работните организации, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 25 септември 1968 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 септември 1968 година 

ПР бр 708 
26 септември 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТОПИТЕ 
НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-

СТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за отопите на амортизацијата на 

основните средства на работните организации („Слу-
жбен лист на СФРЈ44, бр. 52/66) во членот 3 став 1 
во одредбата на редниот број од групата НО, по збо-
ровите: „На амортизација според" се додаваат збо-
ровите: „ред, бр 107, 108, 109 и според". 

Член 2 
Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1968 

година. 
Работните организации можат овој закон да го 

применат и на завршните сметки за 1967 година* 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

473. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И ОПШТЕ-

СТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за формирањето и општествената контрола на це-
ните, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
цата на Сојузниот собор од 25 септември 1968 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 24 
септември 1968 година« 

ПР бр. 707 
26 септември 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО 
И ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за формирањето и општествената 

• контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/67 и 23/67) во членот 38а ставот 2 се брише. 

Досегашниот став 3 станува став 2, 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

474. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 25 септември 1968 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 24 септември 1968 година* 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЛЕЖЈАТА 

НА НОВИТЕ БАНКНОТИ И КОВАНИ ПАРИ 

1, Во Одлуката за обележјата на новите банкно-
ти и ковани пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/65, 56/65 и 47/66), точката 2 се менува и гласи: 

„2. Банкнотите од точката 1 на оваа одлука ќе 
бидат идентични со банкнотите од 5000, 1000 и 500 
динари издадени врз основа на Одлуката за изда-
вање нови банкноти на Народната банка на ФНРЈ". 
(„Службен лист " на ФНРЈ", бр. 40/55) и Од-
луката за измена на определени елементи на 
банкнотите и кованите пари („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 51/63), и тоа во поглед на бојата, 
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цртежот на лицето на банкнотата, хартијата и ви-
дот на печатењето. 

Новите банкноти ќе се разликуваат од стари-
те банкноти од ставот 1 на оваа точка во поглед 
на ознаката на вредноста, димензиите, текстот, да-
тумот на издавањето, потписот и цртежот на опа-
чината на банкнотата, и тоа во следното: 

1) ознаките на вредноста на банкнотите од 5000, 
1000 и 500 динари ќе се заменат со нови ознаки на 
вредноста од 50, 10 и 5 динари; 

2) одделните апоени на новите банкноти ќе ги 
имаат следните димензии: 

апоенот од 50 динари: 139 mm X бб mm; 
апоенот од 10 динари: 131 mm X 62,25 mm; 
апоенот од 5 динари: 123 mm X 58,50 mm; 
3) на десната страна од лицето на новите бан-

кноти од сите апоени под орнаменталниот свод ќе 
се наоѓаат распоредени еден под друг текстовите: 
„Народна банка Југославије" (со кирилица), „На-
родна банка Југославије" (со латиница) и „Народна 
банка на Југославија" (со кирилица), а под тоа оз-
наката на вредноста (50, 10 и 5) без гијош-розета 
со текстот „динара" (со кирилица) и „динарјев" (со 
латиница) — од лева страна и со текстот „динара" 
(со латиница) и „динари" (со кирилица) — од десна 
страна. Под ознаката на вредноста ќе се наоѓаат 
на средината — местото и датумот на издавањето 
на банкнотите: „Београд" (со кирилица и латиница), 
„1. V 1968." и „Белград" (со кирилица), со потпис 
на гувернерот („гувернер" — со латиница и кири-
лица) Никола Миљаниќ од десна страна и со пот-
пис на вицегувернерот („вицегувернер" — со ки-
рилица и латиница) Бранислав Чолановиќ од лева 
страна; 

4) опачината на новите банкноти од сите апо-
ени ќе го има следниот изглед: на средниот и ле-
виот дел од банкнотите заштитната тонска подлога 
ќе биде изразена во гијоширани елементи околу 
кои во рамномерни растојанија се распоредени оз-
наките на вредноста (50, 10 и 5), додека на десниот 
дел од банкнотите во заштитната подлога ќе се на-
оѓа една исправена и една положена гијош-розета. 

Цртежот на средниот и левиот дел од банкно-
тите ќе се состои од централна розета со кружна 
форма, со стилизирани фигури на играчи во оро, на 
чија надворешна страна се наоѓаат четири стили-
зирани орнаменти, а од внатрешната страна нази-
вите на социјалистичките републики кружно испи-
шани со латиница (Босна и Херцеговина, Црна Го-
ра, Хрватска, Македонија, Словенија и Србија) и со 
кирилица (Босна и Херцеговина, Македонија, Сло-
венија, Србија, Хрватска и Црна Гора), со бели бук-
ви на темна подлога. Во средината на централната 
розета ќе се наоѓаат озанките на вредноста (50, 10 
и 5). Од лева и од десна страна на централната ро-
зета ќе се наоѓаат гијоширани розети со текстот: 
„педесет (десет-пет) динара" (со кирилица) и „пет-
десет (десет-пет) динарјев" (со латиница) на левата 
розета и со текстот: „педесет (десет-пет) динара" (со 
латиница) и „педесет (десет-пет) динари" (со ки-
рилица) — на десната розета. Под централната ро-
зета ќе се наоѓа посебно урамена клаузула за заб-
рана на фалсификувањето на банкнотите испишана 
со следните текстови: „Фалсификовање се кажњава 
по закону" (со кирилица), „Кривотворење се каж-
њава по закону" (со латиница), „Понарејање се каз-
ну] е по закону" (со латиница) и „Фалсификувањето 
се казнува според законот" (со кирилица). Над и 
под гијошираните розети ќе се наоѓаат ознаките на 
вредноста на банкнотите (50, 10 и 5). 

На десниот дел на банкнотите ќе бидат испиша-
ни текстовите еден под друг: „Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија" (со латиница и ки-
рилица) и „Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија" (со латиница), а при дното ќе се нао-
ѓаат ознаките на вредноста (50, 10 и 5)." 

2. Во точката 3 ст. 4 и 5 се заменуваат со еден 
нов став, кој гласи: 

„Изгледот на новите ковани пари од 1 динар ќе 
биде следниот: 

1) од лицето: во средината државен грб, а околу; 
грбот назиз „СФР Југославија" испишан со ки-
рилица во полукруг над грбот и со латиница во 
полукруг под грбот, со мали орнаменти помеѓу по-
четокот и завршетокот на називот и со низа точ-
кички на работ од лицето; 

2) од опачината: ознака на вредноста: „1", збор: 
„динар" (со кирилица и латиница) и ознака „1968." 
како година на издавањето, се опкружено со сти^ 
лизиран венец од маслиново и дабово лисје споен 
со мал орнамент, со шест петокраки ѕвездички над 
ознаката на вредноста и со низа точкички на ра-
бот од опачината; 

3) работ порабен со рецки." 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"а 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1068 
26 септември 1968 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Петар Зечевиќ, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

475. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставниот амандман I точка 3, во врска 
со членот 19 став 2 од Законот за Сојузниот совет 
за координација на научните дејности и за Сојуз-
ниот фонд за финансирање на научните дејности, 
Сојузната скупштина, на предлог од Сојузниот совет 
за координација на научните дејности, а по приба-
вено мислење од Комисијата за избор п именувања, 
на седницата на Сојузниот собор од 25 септември 
1968 година и на седницата на Соборот на народите 
од 24 септември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

За член на Управниот одбер на Сојузниот фонд 
за финансирање на научните дејности се именува 
др Марк Красниќи, редовен професор на Правно-
-економскиот факултет во Приштина. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1077 
26 септември 1968 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, е. р. Видое Смилевски, е. р* 
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476. 

Врз основа на членот 54 став 4 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), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА НА СПОГОДУВАЊЕ НА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ УВОЗОТ И ИЗ-
ВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И НА ВР-

ШЕЊЕ УСЛУГИ 

1. Надворешнотрговскиот промет на следните 
производи и услуги може да се врши само во рам-
ките на спогодба што ќе ја склучат стопанските 
организации на односната групација во смисла на 
членот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство, во согласност со Одлуката за постап-
ката за склучување спогодби на стопанските орга-
низации за соработка во надворешнотрговскиот 
промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68), и 
тоа за: 

1) извоз на пченка; 
2) увоз на храна за добиток и додатоци за хра-

на за добиток; 
3) увоз на хартија: хартија за печатење без-

дрвна; хартија за пишување бездрвна; хартија за 
печатење прев лечена; хартија и картон хромен и 
шарен; хартија и картон импрегниран; натрон-хар-
тија или сулфатна крафт-хартија; натрон-
-картон или сул фатен крафт-картон; хартија 
за завиткување, освен натрон; картон бра-
нест; пергамент-хартија и нејзини имитации; преш-
пан и слични картони; картон бристол; картон ма-
шински дрвни и полуфин; картон машински без-
дрвен; картон дуплекс и мултиплекс; вреќи и 
кесиња од хартија; кутии од картон; амбалажа од 
хартија и картон друга; картонски изработки за 
канцеларии и дуќани и бобини и шпулни од хар-
тија и картон; 

4) увоз на синтетички и природен каучук; 
5) увоз на пневматика и други гумени технички 

стоки; 
6) извоз на декоративна пластика — ламинат; 
7) извоз на фармацеутско-хемиски производи во 

земјите со кои се склучени спогодби за плаќање 
по пат на клиринг; 

8) извоз на текстил во земјите со кои се склу-
чени спогодби за плаќање по пат на клиринг; 

9) увоз на текстилни суровини; 
10) увоз на странски филмови; 
11) увоз на моторни возила; 
12) извоз и увоз на алатки машини; 
13) увоз на разладни уреди за угостителството, 

туризмот и за са моу е лу гите; 
14) увоз на текстилни машини; 
15) увоз на градежни и рударски машини и 

средства на внатрешниот транспорт; 
' 16) извоз и увоз на опрема за цементари и о~ 

према за шеќерани; 
17) извоз и увоз на земјоделски машини и трак-

тори; 
18) извоз и увоз на цемент; 
19) увоз на нафта; 
20) увоз на сурови фосфати; 
21) извоз на мараска; 
22) изведување на определени инвестициони ра-

боти во одделни странски земји. 
2. Ако спогодбите од точката 1 на оваа одлука 

во поглед на извозот и увозот на производи не се 
постигнат во рок од три месеца од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука, а во поглед на изве-
дувањето на инвестиционите работи во странство — 

во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука, надворешнотрговскиот промет 
на производите односно услугите од точката 1 на 
оваа одлука ќе се врши под условите што ќе ги 
пропише Сојузниот извршен совет. До влегувањето 
во сила на прописите од Сојузниот извршен совет 
надворешнотрговскиот промет на тие производи од-
носно услуги ќе се врши според важечките прописи. 

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Сојузната стопанска комора, 
ќе определи за кои инвестициони работи во стран-
ство е задолжително спогодувањето во смисла на 
точката 1 од оваа одлука. 

4. Спогодбите на стопанските организации од 
точката 1 на оваа одлука треба да ги опфатат сите 
видови на надворешнотрговскиот промет. 

5. Еден примерок од спогодбата од точката 1 на 
оваа одлука, во смисла на точката 12 став 2 од Од-
луката за постапката за склучување спогодби на 
стопанските организации за соработка во надвореш-
нотрговскиот промет, ќе му се достави на Сојузниот 
'секретаријат за надворешна трговија. 

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

P. п. бр. 119 
26 септември 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

477. 

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

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА ПРОИЗВО-
Д И Т Е Л И Т Е РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОП-

РЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ ЗА 1968 ГОДИНА 

1. На производителните работни организации од 
гранката 127 — Прехранбена индустрија (индустри-
јата на шеќер) им се утврдува за 1968 година, пок-
рај износот на глобалната девизна квота што им 
припаѓа врз основа на Одлуката за утврдување и 
распределба на глобалната девизна квота за плаќа-
ње на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за 1968 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/67 и 52/67), уште и дополнителен износ на гло-
балната девизна квота од 1,750.000 динари за увоз 
на суровини и други репродукциони материјали од 
подрачје на кое се остваруваат девизи од значење 
за одржувањето на ликвидноста во меѓународните 
плаќања. 

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

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

Р.п. бр. 120 
26 септември 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 
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478. 

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 ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ 

ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 

1. Во Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот 
се плаќа посебна давачка („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68) во точката 1 по редниот број 210 се дода-
ваат 23 нови редни броеви, кои гласат: 

>211 013-30-10 Екстракти од месо 16.03 
212 031-10-10 03.0171, 2, 

до 90 Риби свежи, разладени или смрзнати 
213 051-72-50 Бадем во лушпа 08.05/1 
214 051-72-60 Бадем без лушпа 08.05/1 
215 051-91-10 Смокви свежи 08.03/1 
216 052-02-11 Смокви, суви, етивирани 08.03/2 
217 052-02-12 Смокви, суви, неетивирани 08.03/2 
218 053-30-30 Мармалад од сливи 20.05/1, 2 
219 053-30-40 Мармалад од друго овошје 20.05/1, 2 
220 053-61-41 Вишни смрзнати, без додаток на шеќер 08.10/2ђ 
221 053-63-10, 20, 

40, 50, 60, 93, 
94, 95, 96, 97 
и 99 Овошје привремено конзервирано — друго 08.11/7 

222 054-50-50 Зелки и кел, свежи 07.01/Зд 
223 054-50-96 Маслинки, свежи 07.01/За 
224 054-61-10 Грашок, смрзнат 07.02 
225 054-61-20 Боранија, смрзната 07.02 
226 054-61-90 Маслинки, смрзнати 07.02 
227 054-62-10 Маслинки во саламура 07.03/1 
228 054-84-19 Хмел, друг 12.06 
229 055-51-10 Краставици, кисели 20.01/2 
230 055-51-20 Пиперки, кисели 20.01/1, 2 
231 055-52-90 Зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин, 

20.02/5 освен со оцет или оцетна киселина — друг 20.02/5 
232 099-05-10 Приготвени супи и чорби во течна и цврста состој-

и 50 ба или во форма на прав 21.05/1, 2« 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 118 
26 септември 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

479. 

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67) и членот 37 став 2 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ 

И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел 
од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68 и 31/68) во колоната 6 се 
вршат следните измени, и тоа: 

Поранешна кра- Се заменува со 
Н а и м е н у в а њ е тенка за стоко- кратенка за сто-

вен режим ковен режим 

1 2 3 4 5 

Р ден ШиФРа о д Н о~ 
број менклатурата 

Во секторот 0 — Производи за храна 

101 013-30-10 Екстракти од месо ЛЕО Д 
532 099-05-50 Супи други (преработки за приготвување супа) ЛБ Д 
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Во секторот 2 — Сурови материи нејастиви освеи 
горивото 

78 231-10-10 Каучук природен ГДК - ЛБО* 
79 231-10-40 Латекс, па и стабилизиран или концентериран гдк ЛЕО* 
80 231-10-50 Креп гума за ѓонови гдк ЛБО* 
81 231-10-80 Балата сурова ГДК ЛЕО* 
82 231-10-90 Гутаперка и други природни гуми — сурови гдк ЛЕО* 
83 231-20-11 Polybutadien-styrol, синтетички каучук, течен гдк ЛЕО* 
84 231-20-19 Каучук синтетички, течен, друг гдк ЛЕО* 
85 231-20-21 Polybutadien-styrol, синтетички каучук, цврст гдк ЛЕО* 
86 231-20-22 Бутилкаучук (синтетички цврст каучук) гдк ЛЕО* 
87 231-20-29 Каучук синтетички, цврст, друг гдк ЛЕО* 
88 231-20-50 Каучук, маслодаен (фактис) гдк ЛЕО* 
89 231-30-10 Каучук, регенериран во плочи, листови и ленти 

Во секторот 5 — Хемииски производи 

гдк ЛЕО* 

38 512-27-10 Фенол хемиски чист, фенол-алкохол гдк ЛЕО* 
52 512-41-10 Формалдехид гдк ЛЕО* 
57 512-43-10 Ацетон гдк ЛЕО* 

181 513-27-10 Car активна гдк ЛЕО* 
182 513-27-20 Car неактивна гдк ЛЕО* 
189 513-34-10 Азотна киселина ЛЕО ЛЕО* 
294 514-24-52 Сулфат на натриум (Глауберова сол) гдк ЛЕО* 
297 514-24-59 Сулфати неоргански метални други ЛЕО* гдк 
503 541-70-23 Екстракти растителни медицински гдк ЛБ** 
506 541-70-40 Диететички препарати, вина и води, медицински гдк ЛБ** 
511 541-91-20 Завои и газа медицинска гдк ЛБ** 
512 541-91-30 Фластери, медицински гдк ЛБ** 
516 541-99-40 Забарска жива гдк ЛБ** 
595 581-10-10 Пластични маси на кондензација, поликонденза-

ција и полиадијација: 
— во емулзија или раствор ГДК РК* 

Поливинил хлорид: 
602 581-20-00 — во прав и гранулат РК РК* 
605 581-20-03 — во фолии, филмови и ленти РК РК* 
609 581-20-09 — од други видови 

Пластични маси на полимеризација и кополиме-
ризација, други: 

Р К РК* 

610 581-20-10 — полиетилен високопритисен во гранули (густота 
до 0.932) РК РК* 

610а 581-20-11 — полиетилен нископритисен во гранули (густота 
над 0,932) РК РК* 

6106 581-20-12 — полипропилен РК РК* 
610в 581-20-13 — полистирол и кополиместирел со над 50% стирел РК РК* 
610г 581-20-14 — други полимеризати гдк РК* 
611 581-20-20 — во блокови, плочи, профили и монофили гдк РК* 
612 581-20-30 — во фолии, филмови и ленти гдк РК* 
613 581-20-40 — за лакови гдк РК* 
614 581-20-50 — во други форми (цевки, вештачки црева) гдк РК* 
615 581-20-90 — јонски изменувани од полимеризациска маса гдк РК* 
632 581-92-20 — хидрохлорид на гуми, хлорирана гума 

Во секторот 6 — Изработени производи класифику-
вани претежно според материјалот 

гдк ЛБ 

64 629-10-10 Гуми внатрешни за патнички автомобили гдк ЛЕО* 
65 620-10-20 Гуми внатрешни За автобуси и камиони гдк ЛЕО* 
бб G29-1Q-31 Гуми внатрешни за авиони гдк ЛЕО* 
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67 629-10-32 Гуми внатрешни за трактори ГДК ЛЕО* 
68 629-10-33 Гуми внатрешни за моторцикли г д к ЛЕО* 
69 629-10-34 Гуми внатрешни други г д к ЛЕО* 
70 629-10-39 Гуми внатрешни за велосипеди г д к ЛЕО* 
71 629-10-40 Гуми надворешни за патнички автомобили г д к ЛЕО* 
72 629-10-50 Гуми надворешни за камиони и автобуси ГДК ЛЕО* 
73 629-10-91 Гуми надворешни за авиони г д к ЛЕО* 
74 629-10-92 Гуми надворешни за трактори г д к ЛЕО* 
75 . 629-10-93 Гуми надворешни за моторцикли г д к ЛЕО* 
76 629-10-94 Гуми надворешни за велосипеди г д к ЛЕО* 
77 629-10-99 Гуми надворешни други г д к ЛЕО* 
86 629-98-40 Гумени пнеуматични душеци и перници . г д к ЛЕО* 

170 641-50-20 Картон машински, дрвен и полуфин ЛЕО ЛЕО* 
171 641-50-30 Картон машински бездрвен ЛЕО ЛЕО* 
172 641-50-40 Картон дуплекс и мултиплекс ЛЕО ЛЕО* 
186 641-93-20 Картон бранест ЛЕО ЛЕО* 
203 641-95-95 Хартија и картон кромови и шарени ЛЕО ЛЕО* 
204 641-95-99 Хартија и картон импрегнирани ЛЕО ЛЕО* 
211 642-11-90 Амбалажа од хартија и картон, друга 

Во секторот 7 — Машини и транспортни уреди 

г д к ЛЕО* 

97 714-20-10 Машини за сметање рачни г д к РК* 
183 717-30-20 Машини за шиење куќни г д к РК* 
424 723-21-10 Изолатори керамички без метални делови г д к РК* 
425 723-21-20 Изолатор!! керамички со метални делови г д к РК* 
487 726-20-50 Рендгенски високона понеки генератори г д к ЛБ** 
602 731-70-40 Слогови и оски за железници г д к Р К 
703 735-30-81 Чамци за спасување, гумени чамци 

Во секторот 8 — Разни готови производи 

г д к ЛЕО* 

216 861-71-10 Хируршки инструменти, апарати и прибор г д к ЛБ** 
217 861-71-20 Дијагностички инструменти, апарати и прибор г д к ЛБ** 
218 861-71-30 Забарски инструменти, апарати и прибор г д к ЛБ** 
219 861-71-40 Забарски потрошен материјал г д к ЛБ** 
221 861-71-90 Медицински инструменти, апарати и делови други г д к ЛБ** 
262 861-96-11 Термометри клинички г д к ЛБ** 
286 862-42-20 Рендген-филмови г д к РК* 
287 862-42-30 Кинематографско-филмека лента, неосветлена г д к РК* 
288 862-43-10 Фотографска хартија г д к РК* 
302 864-12-10 Будилници г д к РК* 
303 864-12-20 Часовници за па маса (со механизам на мал ча-

совник) г д к РК* 
309 864-22-20 Будилници со голем механизам г д к РК* 
385 893-00-20 Хигиенски производи од пластична маса г д к ЛБ** 
501 899-25-10 Снопови за четки приготвени ЛЕО ГДК 
535 899-91-10 Хируршки нестерилен конец од црева (катгут) г д и ЛБ** 

2. Во секторот 0 — Производи за храна, редниот број 531 се менува и гласи: 

Реден 
број 

Шифра од Не- Tap бро од Форма на Реден 
број мена ла TV рата 

СИТ 
Н а и м е н у в а њ е Царинската 

тарифа извозот увозот 

1 1 3 4 5 6 

„531 099-05-10 Супи и бул јони, течни, цврсти и во прав 21.05/1 Л Б Д"* 

3, Во секторот 5 — Хемиски производи, по редниот број 310 се додава нов реден број 310а, 
кој гл аси: 
„31 Оз 514-26-20 Минерални крмила врз база на фосфат 28,40/Зд Л Б ЛЕО*". 

4. Во секторот ' 7 — Машини и транспортни уреди, редниот број 98 се менува и гласиш 
„98 714-20-20 Машини за сметање електрични со вграден 

механизам за сите дејствија 8152/16 ЛБ РК*". 
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По редниот број 98 се додава нов реден број 93а, кој гласи: 
„98а 714-20-21 Машини за сметање електрични други, т. е. за 

едно до три сметачки дејствија 84.52/16 ЛБ РК*". 

Редниот број 388 се менува и гласи: 
„388 722-10-53 Трансформатори со снага над 10.000 до 20.000 kWA 85.01 ЛБ ГДК". 

По редниот број 388 се додава нов реден број 388з, кој гласи: 
„388а 722-10-54 Трансформатори со снага над 20.000 kWA 85.01 ЛБ 

По редниот број 481 се додава нов реден број 481а, кој гласи: 
„481а 726-10-51 Апарати pacemaker 90.17/1 ЛБ 

По редниот број 499 се додава нов реден број 499а, кој гласи: 
„499а 729-20-13 Сијалици за медицински апарати и инструменти 

РК*". 

ЛБ**". 

5. Во секторот 8 
174а, кој гласи: 
„174а 861-11-35 Контактни стакла — леќи 

85.20/1 ЛБ Л£**". 

Разни готови производи, по редниот број 174 се додава нов реден број 

90.01/1 ЛБ ЛБ**". 

„216а 

,.221а 

„284а 

„2866 
286в 

„391 а 

По редниот број 216 се додава нов реден број 216а, кој гласи: 
861-71-11 Инструменти и потрошен материјал за остеосин-

теза 90.17/2 

По редниот број 221 се додава нов реден број 221а, кој гласи: 
861-71-91 Валвули за невро и кардиоваскуларна хирургија 90.17/2 

По редниот број 284 се додава нов реден број 284а, кој гласи: 
862-41-21 Филмови за дозирање за научни и здравствени 

установи 37.01/2 

По редниот број 286а се додаваат два нови редни броја, кои гласат: 
862-42-22 Флуорографски филмови 37.02/3 
882-42-23 Дозис филмови 37.02/3 

По редниот број 391 се додава нов реден број 391а, кој гласи: 
893-00-91 Производи од пластични маси за употреба во здрав-

ствени цели 39.07/12 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ**". 

ЛБ**". 

РК*". 

РК* 
РК*". 

ЛБ* 

6. Работите на увозот на стоките од точ. 1 до 5 од оваа одлука што се склучени и пријавени 
на банката сд денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се извршат според стоковниот 
режим што за увозот на овие видови стоки важел до денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 121 
26 септември 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. p. 

480. 

Врз основа на членот 165а став 2 од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните („Слу-
ж е н лист на СФРЈ", бр. 32/64, 52/66, 15/67, 31/67, 
54/67 и 32/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОБ-
ВРЗНИЦИ НА ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ ОД 
ОБВРСКАТА НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СМЕТКИТЕ 

1. Од обврската на евидентирање на сметките 
односно потврдата (во натамошниот текст: сметките) 
што обврзниците на придонеси и даноци им ги под-
несуваат на работните и други организации, држав-
ните органи и приватните правни лица заради на-

плата на надоместок за испорачани стоки и извр-
шени услуги, како и кога од тие организации, орго 
и лица остваруваат приходи од имот, се изземаат об-
врзниците на придонеси и даноци за приходите што 
ќе ги остварат: 

1) од работен однос; 
2) од испорачани основни земјоделски производи 

од страна на индивидуални земјоделски произво-
дители; 

3) од авторски права; 
4) од продадени употребувани предмети преку 

комисиони дуќани или непосредно на работни и 
други организации, државни органи и приватни 
правни лица, освен употребувани моторни возила, 
моторни и електрични машини и уреди, медицински 
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инструменти и апарати, сметачки и пишувачки ма-
шини; 

5) од занаетчиски и други стопански дејности и 
од самостојно вршење интелектуални услуги, на коп 
се плаќа придонес во процент од секој поединечно 
остварен бруто-прпход (придонес по одбиван-,е — чл. 
72 и 82а од Основниот закон за придонесите и дано-
ците на граѓаните), освен приходите на лица што се 
занимаваат со продажба и рекламирање па стоки 
или со вршење на други услуги за сметка на работ-
ни организации кај кон не се во работен однос (де-
ловни агенти, трговски патници, повереници и ел.), 
застапници на Југословенската лотарија и други 
приредувачи на игри на среќа, повереници на оси-
гурителните организации и лица што остваруваат 
приходи по договор за дело; 

6) со работа како носачи, сечачи и други лица 
што со користење ка сопствена физичка сила им вр-
шат услуги на работни и други организации, држав-
ни органи и приватни правни лица, без оглед дали 
тие приходи ги оствариле по договор за дело или не. 

2. Од обврската ка евидентирање на сметките се 
изземаат сите категории на обврзници на придонеси 
и даноци за приходи од испорачани стоки и извр-
шени услуги, како и од имот даден на користење, 
по кои вкупниот надоместок во текот на една кален-
дарска година кај една работна или друга органи-
зација, еден државен орган или приватно правно 
лице не го надминува износот од 600 динари. 

3. Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да може и други категории обврзници на придонеси 
и даноци да изземе од обврската на евидентирање 
на сметките што тие им ги поднесуваат на работни 
и други организации, државни органи и приватни 
правни лица заради наплата надоместок за испора-
чани стоки и извршени услуги, како и за даден 
имот на користење. 

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

P. п. бр. 122 
26 септември 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

481. 

Врз основа на чл. 35 и 36 ст. 1 и 2 од Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65 и 47/66), во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет, гувернерот на Народната бан-
ка на Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА БАНКНОТИТЕ 
ОД 5000, 1000 И 500 ДИНАРИ СО ДАТУМИТЕ НА 
ИЗДАНИЕТО 1 МАЈ 1955 ГОДИНА И 1 МАЈ 1903 

ГОДИНА 

^Народната банка на Југославија од 1 октомври 
до 31 декември 1D63 година ќе ги повлече од оптек 
банкнотите од 5000, 1000 и 500 динари со датумите 
на изданието 1 мај 1955 година и 1 мај 1963 година 
и ќе ги замени со банкнотите од изданието што е во 
тек. 

2. Од 1 јануари 1969 година банкнотите што врз 
основа на ова решение се повлекуваат од оптек ќе 
престанат да бидат законско средство за плаќање. 

3. Народната банка на Југославија ќе врши до 
30 јуни 1969 година замена на банкнотите што врз 
основа на ова решение престанале да бидат закон-
ско средство за плаќање. 

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

О, бр. 85 
26 ceriTciviLpji IOCS г о д и н а 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Го заменува гувернерот 
вицегувернер, 

Бранислав Чолзп^анќ, е. р. 

482. 

Врз основа на членот 165а став 3 од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64, 52/66, 15/67, 
31/67, 54/67 и 32/68), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕТО НА СМЕТ-
КИТЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ПРИДОНЕСИ И ДА-
НОЦИТЕ И ЗА НАПЛАТА ЗА СТАСАНИТЕ ПРИ-

ДОНЕСИ И ДАНОЦИ 

1. Обврзниците на придонеси и даноци (во ната-
мошниот текст: обврзниците) кога остваруваат при-
ходи од работни и други организации, државни ор-
гани и приватни правни лица (во натамошниот 
текст: исплатители), за испорачани стоки и извр-
шени услуги, како и кога остваруваат приходи од 
имот, должни се сметката односно потврдата или 
друг документ врз основа на кој го остваруваат 
примањето (во натамошниот текст: сметката), за на-
плата на тие приходи да ја направат во три приме-
роци (еден за исплатителот, вториот за надлежниот 
орган на општината, а третиот за обврзникот) и, 
пред поднесувањето на исплатителот заради испла-
та, да му го поднесат на надлежниот орган на оп-
штината заради евидентирање и утврдување на 
височината на стасаниот придонес и данок што тре-
ба да ги наплати при исплатата на сметката. 

Обврзниците на кои придонесот им се пресме-
тува со задржување при исплатата на приходот 
(придонес по одбивање), се должни сметката заради 
евидентирање, да му ја поднесат на надлежниот ор-
ган на општината на чија територија имаат живеа-
лиште односно на чија територија живее нивното 
потесно семејство (член 23 од Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните). 

Обврзникот е должен при поднесувањето на 
сметката заради евидентирање да поднесе и потврда 
за износот на стасаниот и неплатен придонес и да-
нок од територијата на други општини, ако и кај 
други општини се задолжува со придонес односно 
данок, или да даде писмена изјава дека ка ј други 
општини не се задолжува со придонес односно 
данок. 

2. Надлежниот орган на општината е должен на 
сите три примероци на сметката да му стави налог 
на исплатителот при исплатата на сметката да го 
запре и уплати ма соодветната сметка ка ј Службата 
на општественото книговодство: 

1) износот на придонесот и данокот што отпаѓа 
на примањето по поднесената сметка што се напла-
тува со запирање при исплатата на приходот; 

2, износот на другите стасани неплатени придо-
неси и даноци со кои обврзникот се задолжува. 

Ако збирот на стасаните придонеси и даноци е 
поголем од износот што обврзникот по поднесената 
сметка треба да го прими, надлежниот орган на оп-
штината во налогот претходно ќе го искаже припа-
ѓачкиот придонес и данок на примањето по самата 
сметка, а потоа другиот стасан придонес и данок до 
вкупниот износ на сметката. 

Ако по поднесената сметка не постои обврска 
на плаќање придонес односно данок, а обврзникот ги 
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намирил сите други придонеси и даноци, надлеж-
ниот орган на општината ќе назначи на сметката де-
ка обврзникот во таа и во други општини не долгува 
придонес односно данок. 

3. Исплатителите се должни во рок од 7 дена од 
денот на извршеното запирање на придонесот и 
данокот да ги уплатат запрените износи на соодвет-
ните сметки ка ј Службата на општественото книго-
водство. На износот на запрениот придонес и данок 
исплатителот на обврзникот ќе му издаде потврда. 

Ако исплатителите не извршат уплата на за-
прениот износ во рокот од ставот 1 на оваа точка, 
надлежниот орган на општината ќе побара од Служ-
бата на општественото книговодство запрениот а не-
уплатен износ на придонесот и данокот да го напла-
ти од расположивите средства на жиро-сметката на 
исплатителот. 

4. Надлежниот орган на општината ќе основе 
посебен регистар, што ќе го води по обврзниците — 
подносители на сметките, во кој по хронолошки ред 
ќе ја запишува секоја сметка поднесена заради еви-
дентирање. 

Во тој регистар надлежниот орган на општината 
ќе ги внесува сите податоци од сметката потребни 
за разрез и наплата на придонесот и данокот. 

Врз.основа на податоците од регистарот надлеж-
ниот орган на управата на општината ќе го контро-
лира запирањето и уплатувањето на придонесите и 
даноците по евидентираните сметки. 

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

Бр. 4-7144/1 
27 септември 1968 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

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 одликува за особени заслуги во изградбата и 
раководењето со воена установа 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

Глишић Николе Живан, капетан I класа на ад-
министративната служба. 

Бр. 198 
22 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликуваат за особени заслуги и постигнати 

успеси во работата во областа на хидрометеоролош-
ката служба 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Радошевић Милутин и Зечевић Ђорђе; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андрић Људевит, Гамсер Ковиљка, Мицић Ла-» 
зар, Оторепец Силва; 

за примерно залагање и постигнати успеси вз 
работата 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 

Бошковић Мирослав, Ђорђевић Драгослав, Ко-
вачевић Јанко, Крстић Јован. 

Бр. 199 
29 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. 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 заслуги на заштитата и спасу-
вањето на животите, општествениот и личен имот со 
што и е направен значаен придонес на социјалистич-
ката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Добровољно ватрогасно друштво, Макарска; 

за особени заслуги и постигнати успеси во со-
цијалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бродарац- Тушканац Јагица, Ђерђа Марија, Ко-
вачевић Анте, Пуртини Марко, Лалић Марија, На-
ранџић Милка, Винклер инж. Златко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Браут Роко, Дабчевић Ађа, Фио др Оливер, 
Крнета Илија, Луетић Јосип, Морић Анте, Петро-
вечки Алојз, Планчић Стјепан, Ренко Фрањо, Зас-
тавииковић Миле; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Барач Даница, Бедњанец-Галинац Барица, Без-
јак Иван, Чумпек Фрањо, Доминко Зденко, Домјан 
Маријан, Медић Богдан, Рајчевић Ђуро, Збуквић 
Драгутин; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Барац Драго, Бркљачић Јосо, Бугариновић Пе-
тр^. П^т.уга Фрањо, Црнчић инж. Клемент, Цр-
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вић Иван, Чешкић Марко, Чича Симо, Чорак Мар-
ко, Дмитровић Миле, Дуганџија Милан, Фајдетић 
Мате, Филипчић Аугуст, Газибара Андрија, Глас— 
Фаранер Фаника, Голац Драгутин, Хахмер Иван, 
Хумек Славко, Ивановић—Матек Факика, Јаворо-
вић Божидар, Кајганић Петар, Керовец Стјепан, 
Клашњић Милан, Кодон Иван, Кохн Еуген, Косо-
вец Валент, Крнета Миле, Лазић Дане, Летица Фра-
не, Лончарец Фрањо, Љубенко Мирко, Љубичић 
Милан; 

Мак Стјепан, Маравић Милија, Маркањевић 
Мартин, Мартић Зора, Мартон Иван, Марунић 
Светозар, Матулић Томо, Мраковић Мирко, Миш-
чевић Станко, Ножар Фрањо, Павичевић Лука, 
Петањек Иван, Петрушић инж. Милан, Пожар Ан-
дрија, Пражић Мане, Прелец Мијо, Пуача Тодор, 
Рапаић Петар, Сабо Срећко, Сирочић Винко, Стам-
бул Маријан, Шантек Мијо, Шимунић Винко, 
Штамбук Казимир, Штефан Станко, Штрк Мирко, 
Топић Илија, Трбојевић Здравко, Врцељ Душан, 
Вујновић Драго; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бродарац-Тушканац Јагица, Ђерђа Марија, 
Маргетић Петар, Млинарец Фрањо, Огулинац Ђуро, 
Стојчевић Раде, Шепаровић Иван; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Цвијановић Србислав, Делић Илија, Горички-
-Михајловић Милица, Харча Иван, Мишкец Бранко, 
Сучевић Стево, Трбојевић Раде, Тривановић Пане; 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 

Баковић Петар, Без јак Анкица, Бибер Стјепан, 
Бикић Јосип, Благус Јосип, Блажанин Иван, Бла-
жевић Драган, Бркић Грга, Цар Томо, Црнокрак 
Душан, Делић Никола, Домјан Антун, Дубравец 
Марија, Ђуранец Стјепан, Фијачко Петар, Фран 
Иван, Гргурић Миле, Хабечић Стјепан, Хабуш 
Стјепан, Иванчевић Ђуро, Јасика Гојко, Јечмењак 
Иван, Керовец Стјепан, Кибергер Јосип, Кларић 
Божо. Кларић Стјепан, Кондић Станко, Контић 
Богдан, Корач Гојко; 

Корди Милан, Лах-Славко Цвијета, Лаковић 
Никола, Лемић Божо, Лукић Милан, Маљковић 
Јово, Матаија Никола, Мештровић Мирко, Мили-
новић Данијел, Мишљенчевић Станко, Новак Ка-
тарина, Папа Вид, Пасарић Владимир, Пеј новић 
Ђуро, Прашникар Берта, Продан Винко, Роди Па-
вао, Рогић Дане, Росандић Никола, Румењак Мир-
ко, Стипић Перо, Стојаковић Станко, Сучевић Ми-
лица, Шаплек Драго, Шкрнички Александар, 
Шкуљичак—Шоштарић Мирка, Тарбук—Цовен Ба-
рица, Тедески—Матић Драгица, Видмар Станко, 
Врховац Бошко, Зобеница Душан. 

Бр. 201 
29 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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 особени заслуги и постигнати ус-
песи на работата во изградбата на савскиот насип 
„Сава 67", Загреб 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Младинските работни бригади: „Раде Кончар", 
Сплит; „Божидар Аџија", Белград; „Дара Павло-
вић", Белград; „Villazkim Bashkim", Косово и Мето-
хија; „13. јул", Титоград; „Перо Ђуркин", Забок; 
„Маријан Вадел", Загреб; „Бранко Карановић", Б је -
ловар. 

Бр. 40 
22 март 1968 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 одликува за примерна и умешна работа и 
за извонредни резултати во остварувањето на за-
дачите од посебно и непосредно значење за народ-
ната одбрана 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Тодоровић др Коста. 

Бр. 41 
22 март 1968 година 

Белград 

Претседател 
•на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВР1ЈА 

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 одликува за заслуги во развивањето и зацвр-
стувањето на пријателските односи помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Италија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ЃЕР-
ДАН 

Antonino Restivo, генерален конзел на Републи-
ка Италија ео Загреб. 

Бр. 42 
22 март 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна публика Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за особени заслуги во развивањето 
на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Република Австрија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

dr Benno Schaginger, генерален директор на Уп-
равата на ПТТ на Република Австрија. 

Бр. 44 
26 март 1968 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 одлучу-
ва да се одликуваат по повод тристотриесетгодишни-
ната на постоењето и работата, а за извонредни зас-
луги во ширењето на просветата и културата меѓу 
нашите народи и за особени успеси постигнати на 
издигањето и воспитувањето на низа млади генера-
ции 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гимназијата, Вараждин; 
по повод сточетириесетгодишнината на постое-

њето и работата, а за извонредни заслуги во шире-
њето на просветата и културата меѓу нашите наро-
ди и за особени успеси постигнати на полето на му-
зичкото образование на низа млади генерации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Музичката школа, Вараждин. 

Бр. 45 
26 март 1968 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 Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат за особени заслуги во изградбата и 
јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воени единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на не-
зависноста на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 

Среда, 2 октомври 1963 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Граната Ивана Јаков, пешадиски капетан I 
класа; 

за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето постојан полет заради остварување на 
поставените задачи во единиците со кои раководат, 
како и за создавање услови за постигање на исклу-
чително добри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадискиот потполковник: Пушељић Милисава 
Миле; 

капетанот на корвета: Миловановић Душана 
Вукоман; 

артилерискиот капетан I класа Гајић Миливоја 
Радосав. 

Бр. 47 
2 април 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

469. Закон за основање Комисија за кон-
трола на службите на државната без-
бедност — — — — — — — — 833 

470. Основен закон за општествените стоков-
ни резерви — — — — — — — — 833 

471. Закон за измени и дополненија на Ос-
новниот закон за данокот на промет — 837 

472. Закон за дополнение на Законот за ото-
пите на амортизацијата на основните 
средства на работните организации — 838 

473. Закон за измена на Законот за форми-
рањето и општествената контрола на це-
ните — — — — — — — — — 838 

474. Одлука за измени на Одлуката за обе-
лежјата на новите банкноти и ковани 
пари — — — — — — — — — 838 

475. Одлука за именување член на Управ-
ниот одбор на Сојузниот фонд за фи-
нансирање на научните дејности — — 839 

476. Одлука за обврската на спогодување на 
стопанските организации при увозот и 
извозот на определени производи и на 
вршење услуги — — — — — — 840 

477. Одлука за утврдување дополнителен из-
нос на глобалната девизна квота на про-
изводителите работни организации на 
определени гранки за 1968 година — — 840 

478. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на земјоделските и пре-
хранбените производи за кои при уво-
зот се плаќа посебна давачка — — — 841 

479. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран — — — — 841 

480. Одлука за изземање на одделни катего-
рии обврзници на придонеси и даноци 
од обврската на евидентирање на смет-
ките — — — — — — — — — 844 

481. Решение за повлекување од оптек на 
банкнотите од 5000, 1000 и 500 динара со 
датумите на изданието 1 мај 1955 го-
дина и 1 мај 1963 година — — — — 845 

482. Наредба за начинот на евидентирањето 
на сметките на обврзниците на придоне-
си и даноци и за наплата на стасаните 
придонесите и даноци — — — — — 845 
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