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448. т 
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 РАТИФИ-
КАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЈА 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА СИТЕ ФОРМИ НА РАСНА 

ДИСКРИМИНАЦИЈА 

Се прогласува Законот за ратификација на Ме-
ѓународната конвенција за укинување на сите фор-
ми на расна дискриминација, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од И јули 1967 година и на седницата на Собојрот 
на народите од 10 јули 1967 година. 

П. Р. бр. 587 
12 јули 1967 година 

Белград ф 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

т 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА 
КОНВЕНЦИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА СИТЕ ФОР-

МИ НА РАСНА ДИСКРИМИНАЦИЈА 
Член 1 

Се ратификува Меѓународната конвенција за 
укинување на сите форми на расна дискриминација, 
усвоена на пленарната седница на Генералното со-
брание на Обединетите нации од 21 декември 1963 
година, чиј оригинал на француски јазик и превод 
на јазиците на народите на Југославија е објавен 

: во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ" — Ме-
; ѓународни договори и други спогодби, бр. 6/67 и е 

составен дел од овој закон. 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

449. 

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

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

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за претпријатијата, што го ус-

вои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-ниот 
собор од 10 јули 1967 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 11 јули 1967 година. 

П. Р. бр. 596 
12 јули 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

Член 1 
Во Основниот закон за претпријатијата („Служ-

бен лист на СФРЈ", бр. 17/65) по членот 133 се до-
дава нов член 133а, кој гласи: 

„Ако едно или повеќе претпријатија основаат 
ново претпријатие (член 124), тие можат со прет-
пријатието во основање да склучат договор сред-
ствата што му се обезбедуваат на новото претприја-
тие да се користат како обединети средства за за -
едничко работење и на тие средства и односите 
помеѓу новото претпријатие и основачите де се 
применуваат одредбите од Законот за средствата 
на стопанските организации што се однесуваат на 
обединувањето на средства за заедничко работење. 

Ако помеѓу основачите и советот на претприја-
тието во основање не се постигне спогодба за склу-
чување договорот од ставот 1 на овој член, осно-
вачите можат актот за основање на претпријатието 
да го стават вон сила. 

Ако основачите актот за основање на претпри-
јатието го стават вон сила, тие ги поднесуваат на 
рамни делови трошоците настанати до ставањето 
вон сила на актот за основање на претпријатието, 
ако со спогодба помеѓу основачите не е определено 
поинаку." 

Член 2 
Членот 211 се менува и гласи: 
„Две или повеќе претпријатија можат со дого-

вор да се спогодат определена единица (фабрика, 
погон, деловна единица или др.) во состав на еден 
од содоговарачите да врши дејности и за потребите 
на другите содоговарачи. 

Две или повеќе претпријатија можат со дого-
вор да се спогодат да основ ат единица во состав на 
еден од содоговарачите која ќе врши дејност и за 
потребите на другите содоговарачи." 

Член 3 
По членот 211 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 211а 

Со договорот единицата во состав на еден од 
содоговарачите да врши дејност и за потребите на 
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другите соодоговарачи (член 211) може да се пред-
види и единицата за потребите на содоговарачите 
да врши производство на определени производи, 
продажба на нивните производи, набавка на опре-
делени производи и определени стопански услуги, 
како и определени нестопански услуги што при-
донесуваат за унапредувањето на работењето на 
содоговарачите (истражувања, лабораториски ана-
лизи, конструкцио-ни работи итн.). 

Со договорот се утврдуваат правата и обврските 
на содоговарачите во поглед работењето на едини-
цата што врши дејност за потребите на содоговара-
чите, а особено видот и обемот на дејностите што ги 
врши единицата за потребите на содоговарачите, и 
условите под кои единицата им ја врши таа деј-
ност на содоговарачите (начин на формирање на це-
ните, услови во поглед испораката на стоките од-
носно вршењето на услугите и др.). 

Единицата од ставот 1 на овој член има полож-
ба на единица со самостојна пресметка (чл. 35 и 36). 

Со договорот може да се предвиди единицата да 
може самостојно да склучува договори за работи на 
стоковниот промет и други договори во врска со 
својата дејност, како и единицата да не може да ја 
промени C B d j a t a дејност, да се издвои во самостојна 
работна организација, ниту да биде укината или 
присоединета кон друга единица без согласност од 
содоговарачите. 

Ако е со договорот предвидено средствата што 
ги обезбедуваат за работа на единицата содогова-
рачите да ги вложуваат како средства за заед-
ничко работење, согласно се применуваат одредбите 
од Законот за средствата на стопанските органи-
зации што се однесуваат на обединувањето на сред-
ствата за заедничко работење. 

Член 2116 
Со договорот од членот 211а на овој закон не 

можат да се повредат самоуправните права на еди-
ницата засновани со законот и статутот." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

450. 

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

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

ТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

' Се прогла-сува Законот за измени и дополненија 
на Законот за средствата на стопанските организа-
ции, што го усвои Сојузната скупштина на седница-
та на Сојузниот собор од 10 јули 1967 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 
година. 

П. Р. бр. 597 
12 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за средставата на стопанските ор-

ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 36/62, 
53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 56/65, 
29/66, 1/67 и 7/67) во членот 8 ставот 2 се менува и 
гласи: 

„Правото за користење опфаќа и право за 
располагање со средствата вклучувајќи го и обеди-
нувањето на средства заради остварување заеднички 
деловни цели.44 

Л л ен 2 
По членот 62 се додава нов оддел 7, кој гласи: 
„7. Обединување на средствата за заедничко 

работење 
а) Обединување на средствата на стопанските 

организации 

Член 63 
Кога стопанските организации трајно обедину-

ваат средства заради остварување заеднички делов-
ни цели, со заеднички ризик, можат да се спогодат 
за вршење определени права во поглед користење-
то на тие средства, а и за други прашања од заед-
ничкото работење спогодбено да одлучуваат, како 
и заеднички да учествуваат во доходот остварен од 
заедничкото работење. 

Со договорот за обединување на средствата се 
,уредуваат меѓусебните односи на содоговарачите. 

Договорот мора да биде склучен во писмена 
форма. 

Договорот е полноважен кога ќе го одобрат ра-
ботничките совети односно други соодветни органи 
на управувањето на стопанските организации што 
го склучуваат договорот. 

Член 64 
Со договорот содоговарачите можат да предви-

дат правата за кои спогодбено одлучуваат да ги 
остваруваат и преку заеднички орган (деловен од-
бор). Со договорот се утврдува начинот на форми-
рањето на овој орган, неговите овластувања и на-
чинот на работата. 

Ако е со договорот предвидено содоговарачите 
да учествуваат во доходот остварен од заедничкото 
работење, со договорот се определуваат времето на 
траењето и начинот и условите на нивното учество. 

Право на учество во доходот од заедничкото ра-
ботење (^договарачот Може да остварува само до-
дека со своите средства учествува во заедничкото 
работење. 

Член 64а 
Со докторот може да се предвиди право на 

содоговарачите на враќање одделни предмети вло-
жени во заедничкото работење. 

Член 646 
Средствата што се вложуваат во стопанската 

организација (средства за заедничко работење) ги 
користи и со нив располага стопанската организа-
ција во која се вложени тие средства на начинот 
предвиден со договорот. 

Стопанската организација во која се вложени 
средства за заедничко работење ги извршува во 
поглед на тие средства обврските спрема опште-
ствената заедница и други обврски утврдени со 
законот. 

Член 64в 
За обврските од заедничкото работење спрема 

трети лица одговара стопанската организација во 
која се вложени средствата за заедничко работење. 
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Ако средствата врз основа на договорот се вло-
жени во посебна единица (погон и сл.) со самостојна 
пресметка, за обврските што ^излегуваат од Заед-
ничкото работење стопанската организација во која 
се вложени средствата одговара до височината на 
вредноста на средствата на таа единица, ако со 
договорот не е предвидено за тие обврски стопан-
ската организација да одговара и над таа вредност. 

Ограничувањето на одговорноста во смисла на 
ставот 2 од овој член, се запишува во регистарот 
во кој е запишана стопанската организација во која 
се вложени средствата и ова ограничување важи 
од денот на запишувањето во регистарот. 

Ако во случајот од ставот 2 на овој член поба-
рувањата не би можеле ниту по присилен пат да се 
подмират од средствата на единицата со самостојна 
пресметка, може да се стави барање за отворање 
стечај заради намирување од средствата на едини-
цата согласно со одредбите од Законот за присил-
ното порамнување и стечајот. 

Член б4г 
Одделен содоговарач може, со согласност од 

другите содоговарачи, да ги пренесе правата и об-
врските, од договорот за обединување средства врз 
друга определена стопанска организација, ако со 
договорот не е предвидено поинаку. 

Член 64д 
Стопанската организација во која се вложени 

средства должна е во своите деловни книги посебно 
да го искахсува доходот од заедничкото работење, 
ако е со договорот предвидено учество на содого-' 
варачите во доходот од заедничкото работење. 

Содоговарачите имаат право на увид во делов-
ните книги во хои се искажува доходот од заед-
ничкото работење. 

Член 64ѓ 
Банките можат според одредбите од овој и други 

сојузни закони да вложуваат за заедничко рабо-
тење во друга стопанска организација и средства 
на својот кредитен фонд 

Член 64е 
Одредбите од овој и други сојузни заколи што 

се однесуваат на обединувањето на средствата на 
стопанските организации за заедничко работење, се 
применуваат и врз обединувањето на средствата на 
стопанските организации и установи, и врз обедину-
вањето на средствата на две или повеќе установи 
за заедничко работење. 

б) Вложување на средствата на странски лица 
во домашна стопанска организација. 

Член 64ж 
Одредбите од овој закон за обединувањето на 

средствата на стопанските организации за заедни-
чко работење се применуваат и врз договорите за 
трајно вложување средства на странски правни и 
физички лица во домашна стопанска или друга 
работна организација заради остварување на заед-
нички деловни цели со заеднички ризик, ако со 
сојузен закон не е определено поинаку. 

Член 64з 
Вредноста на вкупните средства што странските 

содоговарачи врз основа на договор ги вложуваат 
во иста домашна стопанска организација не може 
да биде поголема од вкупниот износ на средствата 
што ги вложуваат домашните стопански организа-
ции ниту еднаква оо вкупниот износ на тие сред-
ства. 

По исклучок, ако за развој на определена сто-
панска област или дејност постои посебен интерес 
за вложување странски средства утврден со акт 
на Сојузната скупштина, со договор може да се 
предвиди вредноста на вкупните средства што 
странските содоговарачи ги вложуваат во домаш-
ната стопанска организација да може да биде и 

поголема од вкупниот износ на средствата што ги 
вложуваат домашните стопански организации. 

Член 64ѕ 
Со договорот за вложување средства за заедни-

чко работење не може да се предвиди странскиот 
содоговарач да може да има други права отколку: 
што ги има домашната стопанска организација, како 
ниту поголеми права од правата што ги има домаш^ 
ната стопанска организација. 

Член 64и 
Договорот што домашната стопанска организам 

ција ќе го склучи со странски содоговарач е полно-
важен со денот на запишувањето на неговото склу-
чување во посебен регистар, кој за овој вид дого-
вори се води во Сојузниот секретаријат за сто-
панство. 

Запишување на склучување договор во региста-
рот ѕнема да се изврши: 

1) ако договорот не е во согласност со одредбите 
од овој закон или други сојузни прописи; 

2) ако со договорот не се предвидува деловна 
соработка со која се обезбедува зголемување на 
производството, продуктивноста и извозот, воведу-
вање и примена во домашната стопанска органи-
зација на современа техника, технологија и органи-
зација на производството и работењето или не се 
придонесува за унапредување на научноистражува-
чката работа во домашната стопанска организација; 

3) ако условите на деловната соработка предви-
дени во договорот не им одговараат на вообичаените 
економски услови под кои таква соработка се оства-
рува во меѓународните економски односи; 

4) ако со договорот помеѓу домашната стопанска 
организација и странското лице се воспоставуваат 
такви односи со кои суштествено се нарушува рам-
ноправноста на домашното стопанство и домашната 
стопанска организација и странското лице; 

5) ако е уделот на странското лице во нефинан-
сиски форми (патентни права, лиценци, техноло-
гија и сл.) нереално валоризиран; 

6) ако одредбите од договорот им се противни 
на интересите на безбедноста или одбраната на 
земјата. 

Решение на Сојузниот секретаријат за стопан-
ство по барање за запишување на склучувањето на 
договорот во регистарот, ќе се донесе најдоцна во 
рок од два месеца од денот на поднесувањето на 
барањето. 

Пред да донесе решение Сојузниот секретари-
јат за стопанство е должен од надлежниот сојузен 
орган на управата да прибави мислење дали одред-
бите од договорот им се противни на интересите на 
безбедноста или одбраната на земјата. Решение за 
барањето за запишување во регистарот не може да 
биде донесено противно на ова мислење. Решението 
со кое барањето за запишување во регистарот се 
одбива затоа што одредбите од договорот им се 
противни на интересите на безбедноста или одбра-
ната на земјата се донесува по слободна оцена и во 
тој дел не мора да биде образложено. 

Против решението на Сојузниот секретаријат 
за стопанство донесено по барањето за запишува-
ње на склучувањето на договорот во регистарот мо-
же да му се изјави жалба на Сојузниот извршен 
совет во рок од 15 дена од денот на доставувањето 
на решението. 

Во регистарот се запишуваат имињата односно 
фирмите и седиштето на содоговарачите, вкупниот 
износ на средствата што се вложуваат во заеднич-
кото работење и учеството на одделни содоговарачи 
во тие средства, денот на склучувањето на догово-
рот, како и број и датум на решението за запишу-
вање во регистарот. За запишувањето во региста-
рот Сојузниот секретаријат за стопанство ги из-
вестува содогова,рачите. 

Податоците содржани во договорот, кој се при-
лага кон барањето за запишување во регистарот, 
претставуваат службена тајна. 
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Посебниот регистар во кој се врши запишувања 
на одлучувањата на договорите е јавен. 

Се овластува Сојузниот извршен соврт да до-
несува, по потреба, поблиски прописи за примена 
на одредбите од овој член. 

Член 64ј 
Договори за вложување средства на странски 

лица во домашни стопански организации за заед-
ничко работење не можат да се склучуваат во об-
ласта на банкарството, осигурувањето, внатрешниот 
сообраќај, трговијата, комуналните и слични услуж-
ни дејности и општествените служби освен во об-
ласта на научноистражувачката работа. 

По исклучок Сојузниот извршен совет може да 
предвиди стопанските организации во определени 
случаи да можат да склучуваат договори од ставот 
1 на овој член ако смета дека тоа ќе придонесе за 
побрз развој на односната гранка на стопанството. 

Член 64к 
На средствата што странски содоговарач ќе ги 

оствари по основот на учество во доходот од заед-
ничкото работење, странскиот содоговарач плаќа 
данок пропишан со сојузен закон. 

Член 64л 
Ако странскиот содоговарач сака правата и об-

врските од договорот да ги пренесе врз странско 
правно или физичко лице или друга домашна сто-
панска организација, тој е должен преносот на 
правата и обврските од договорот претходно да ќ 
го понуди во писмена форма на домашната стопан-
ска организација во која се вложени средствата. 

Домашната стопанска организација, доколку со 
договорот не е определено поинаку, должна е во 

^ рок од шеесет дена од денот на приемот на пону-
дата да. му достави на странскиот содоговарач из-
јава за прифаќање или неприфаќање на понудата. 

Ако странскиот содоговарач изврши пренос на 
правата и обврските од договорот противно на од-
редбата на ставот 1 од овој член без претходна по-
нуда до домашната стопанска организација или ако 
изврши пренос на правата и обврските од договорот 
под услови кои се поповолни за лицата врз кои е 
извршен преносот - од условите понудени на до-
машната стопанска организација, домашната сто-
панска организација во која се вложени средствата 
може со тужба кај надлежниот стопански суд да 
бара преносот на правата и обврските од договорот 
да се поништи и правата и обврските од договорот 
да се пренесат, под истите услови, на таа домашна 
стопанска организација. 

Тужба поради повреда на предимственото пра-
во на пренос не правата и обврските од договорот 
може да се поднесе во рок од триесет дена од де-
нот кога домашната стопанска организација уз-
нала за преносот односно за поповолните услови на 
преносот. 

Преносот на правата и обврските на странското 
правно или физичко лице врз друго странско лице 
или врз домашна стопанска организација се запи-
шува во регистарот од членот 64и на овој закон. 
Пријава за преносот на правата и обврските од до-
говорот е должно да поднесе странското лице што го 
врши тој пренос во рок од триесет дена од денот 
на склучувањето на договорот за пренос. 

Член 64љ 
Странски содоговарач има право на трансфер 

на средствата што ќе ги оствари од заедничкото ра-
ботење. 

Трансферот на средствата од ставот 1 на овој 
член се врши според договорот, а во согласност со 
сојузните прописи за девизното работење. 

^договарачот може со средствата што ќе ги 
оствари од заедничкото работење да го зголеми сво-
јот удел во средствата на заедничкото работење или 

да склучи договор за вложување тие средства во 
друга домашна стопанска организација за заедничко 
работење, или со тие средства на друг начин да рас-
полага во Југославија во согласност со важечките 
прописи. 

Странски содоговарач е должен 20% од сред-
ствата што ќе га оствари на име учество во доходот 
од заедничко работење намалени за износот на да-
нокот (член 64к), да реиквестира во домашната сто-
панска организација во која ги вложил средства-
та или во друга домашна работна организација или 
да депонира ка ј банка во Југославија. Народната 
банка на Југославија е должна да ги прими овие 
средства во депозит со вообичаена камата. 

Височината на вообичаената камата на депо-
нираните средства на странски содоговарач ка ј 
банка во Југославија ја определува Народната бан-
ка на Југославија. 

Средствата од ставот 4 на овој член не можат 
да се трансферираат. Странскиот содоговарач сло-
бодно располага со средствата од камата остварена 
на депонираните средства к а ј банка во Југосла-
вија во смисла на ставот 4 од овој член и може да 
ги трансферира во согласност со сојузните прописи 
за девизното работење. 

Член 64м 
Споровите што во извршувањето на договорот 

за заедничко вложување средства ќе настанат по-
меѓу домашна стопанска организација и странски 
содоговарач ги решава надлежниот стопански суд 
во Југославија, ако со договорот за заедничко вло-
жување средства или со посебна писмена спогодба 
не е предвидено овие спорови да ги решава избра-
ниот суд (арбитраже) што ќе се образува при комо-
рата, Надворешнотрговската арбитража при Сојуз-
ната стопанска комора, посебна арбитража што ќе 
ја образуваат содоговарачите врз основа на дого-
ворот, или странска арбитража." 

Член 3 
Во членот 116 на крајот на точката 7 точката 

се заменува со точка и запирка и по тоа се додава 
нова точка 8, која гласи: 

„8) ако во случај на склучување договор за 
заедничко вложување средства на странско правно 
или физичко лице во таа организација, не поднесе 
барање за запишување во посебниот регистар (член 
64и) во рок од триесет дена од денот на склучува-
њето на договорот." 

Член 4 
По членот 117 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 118 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за стопански престап странско правно лице ако во 
пропишаниот рок не поднесе пријава за преносот 
на правата и обврските од договорот за вложување 
средства во заедничко работење (член 64л став 5). 

Член 119 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок странско физичко лице ако во про-
пишаниот рок не поднесе пријава за преносот на 
правата и обврските од договорот за вложување 
средства во заедничко работење (член 64л став 5)/' 

Член 5 
Се овластува Законодавно-Правната комисија 

на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за средствата на стопанските ор-
ганизации. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ1% 
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\ 451. 

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 УСТАНОВУВАЊЕТО 
НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАН-

СТВОТО 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за установувањето на интересот на фондовите 
во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1967 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 11 
јули 1967 година 

П. Р. бр. 591 
12 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

4 на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

ниот собор од 10 јули 1967 година и на седницата 
Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година. 

П. Р. бр. 595 
12 јули 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУ-
ВАЊЕТО НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО 

СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за установувањето на интересот на 

фондовите во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр 5/65, 15/65, 35/65, 56/65, 57/65 и 4/66) во членот 
4 по ставот 3 се додаваат два нови става, кои гла-
сат: 

„На средствата што домашна стопанска орга-
низација од својот деловен фонд или од други соп-
ствени средства изедначени во поглед плаќањето 
интересот на деловниот фонд со средствата на де-
ловниот фонд, ќе ги вложи за заедничко работење 
според одредбите на Законот за средствата на сто-
панските организации, интерес на деловниот фонд 
плаќа стопанската организација во која се вложени 
средствата. 

Интерес на деловниот фонд не се плаќа на 
средствата што странски лица ќе ги вложат за за-
едничко работење во домашна стопанска организа-
ција според одредбите на Законот за средствата на 
стопанските организации." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

452. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ЕДИНСТВЕНИТЕ СТОПАНСКИ КОМОРИ И ДЕ-

ЛОВНАТА СОРАБОТКА ВО СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за единствените стопански ко-
м)ори и деловната соработка во стопанството, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ СТОПАНСКИ КО-
МОРИ И ДЕЛОВНАТА СОРАБОТКА ВО СТОПАН-

СТВОТО 

Член 1 
Во Основниот закон за единствените стопански 

комори и деловната соработка во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/60, 16/61 и 13/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65) во членот 110 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„Со договорот за деловно-техничка соработка 
може да се предвиди целите од ставот 1 на овој 
член да се остваруваат и со обединување средства 
за заедничко работење според одредбите на Зако-
нот за средствата на стопанските организации." 

Член 2 
По членот 168 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 

„Член 168а 
Деловното здружение во својот состав може да 

има единици за производство на определени произ-
води, за вршење определени услуги и за вршење 
промет на определени стоки не членовите на здру-
жението или за нивните потреби. 

Единицата од ставот 1 на овој член го утврдува 
доходот што ќе го оствари и го распределува, непо-
средно ги намирува обврските спрема општествената 
заедница, одлучува за користењето на средствата 
и за располагањето со нив, одлучува за работните 
односи и решава за други прашања предвидени со 
општите акти на единицата, во согласност со дого-
ворот за основање на деловното здружение и со 
општите акти на здружението. 

Член 1686 
Единицата од членот 168а на" овој закон може 

самостојно да склучува договори во врска со своето 
работење. 

За обврските од склучените договори едини-
цата одговара со средствата што ги користи и со 
кои располага. Ако овие обврски не можат да се на-
мират од средствата на единицата, за обврските на 
единицата одговара деловното здружение што ја ос-
новало единицата. 

Единицата може да биде странка во спор. 
Единицата има посебни сметки кај Службата на 

општественото книговодство и води посебно кни-
говодство. 

Член 168 в 
Деловното здружение во чиј состав е единица-

та од членот 168а на овој закон може, со согласност 
од работната заедница на единицата, со членовите 
на здружението и со други домашни стопански ор-
ганизации и со странски правни и физички лица 
да склучи договор за обединување средства за за^ 

1 едничко работење според одредбите од Законот за 
средствата на стопанските организации. 

Обединетите средства се вложуваат во единка 
цата од ставот 1 на овој член. 
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Деловното здружение може, со согласност од 
членовите на здружението што склучиле со здру-
жението договор за обединување средства за заед-
ничко работење, да го вложи во единицата и де-
лот од остатокот на доходот на здружението што се 
распоредува на тие членови на здружението." 

Член 3 
Во членот 179а се додаваат три нови става, кои 

Гласат: 
„Во случај на престанок на деловното здруже-

ние, работната заедница на единицата од членот 
168а на овој закон во состав на здружението може 
да одлучи единицата да ја4хродолжи работата како 
претпријатие ако ги исполнува условите за вршење 
на дејноста со која ќе се занимава како претпри-
јатие. 

Во случајот од ставот 2 на овој член, на прет-
пријатието што настанува од единицата се прене-
суваат средствата и правата и обврските не делов-
ното здружение што тоа ги остварило односно пре-
земало од работењето на единицата. 

Ако обврските на единицата настанати до де-
нот на престанокот на деловното здружение не 
можат да се намират од средствата на единицата, 
за тие обврски одговараат членовите на здружени-
ето што престанало да постои, во согласност со до-
говорот за основање не деловното здружение." 

Член 4 
По членот 179а се додава нов член 1796, кој 

гласи: 
„Деловното здружение може да стане претпри-

јатие. 
Деловното здружение може да се соедини со 

претпријатие или да се присоедини кон претпри-
јатие. 

Одлука за претворена на деловното здружение 
во претпријатие, за соединување на здружението со 
претпријатие или за присоединување на здруже-
нието кон претпријатие донесува управниот одбор 
на здружението со мнозинство гласови на вкупниот 
број на членовите на управниот одбор. 

Во случајот од ст. 1 и 2 на овој член средствата 
и правата и обврските на деловното здружение се 
пренесуваат на претпријатието што настанува од 
здружението или со соединување на здружението 
со претпријатие, односно на претпријатието кон кое 
се присоединува здружението. 

Членовите на деловното здружение што гласале 
против одлуката од ставот 3 на овој член можат, во 
рок од 30 дена од денот на донесувањето не одлу-
ката, да стават барање да им се врати неотплате-
ниот дел од заемот што му го дале на здружението, 
на начинот и во роковите што се определени со до-
говорот за основање не деловното здружение за слу-
ча ј на откажување на член на здружението од до-
говорот за основање на деловното здружение. 

Ако обврските настанати до денот на претвора-
њето на деловното здружение во претпријатие од-
носно на соединувањето не здружението со прет-
пријатие или присоединувањето на здружението кон 
претпријатие не можат да се наплатат од средства-
та на претпријатието, за тие обврски одговараат 
,членовите на здружението во согласност со догово-
рот за основање на деловното здружение." 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на ,СФРЈ". 

453. 

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 ФОНДОТ 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ИЗВОЗНИ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за Фондот за кредити-
рање и осигурување на определени извозни работи, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од И јули 1967 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 10 мај 1967 го-
дина. 

П. Р. бр. 590 
12 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗВОЗНИ РАБОТИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Се основа Фонд за кредитирање и осигурување 

на определени извозни работи (во понатамошниот 
текст: Фондот). 

Член 2 
Фондот има својство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Белград. 
Фондот го управува управен одбор, кој се фор-

мира на начинот определен со ОВОЈ закон. 
Фондот имџ свој статут. 

II. Учество на федерацијата во кредитирањето 

Член 3 
Со средствата што со посебен сојузен закон се 

определени за учество на федерацијата во креди-
тирањето на извозот на опрема и бродови на кре-
дит и изведувањето на инвестициони работи во 
странство на кредит, Фондот учествува преку овла-
стените банки во кредитирањето на стопанските ор-
ганизации што извезуваат опрем-а и бродови на 
кредит и изведуваат инвестициони работи во стран-
ство на кредит (во понатамошниот текст: рефинан-
сирање). 

При рефинансирање^ Фондот се раководи од 
насоките утврдени со општествениот план и со од-
редбите на важечките закони и меѓудржавни дого-
вори. 

Член 4 
Рефинансирање^ се врши врз основа на дого-

ворот за кредит што Фондот го склучува со овлас-
тената банка. 

Фондот првенствено ќе склучи договор за кре-
дит со овластената банка која дава поповолни ус-
лови во однос на височината на учеството и општи-
те услови за рефинансирање, во рамките определени 
за одделни видови и намени на извозните кредити. 

Основата за рефинансирање содржи особено: 
височина на учеството на Фондот по одделни видови 
и намени на извозните кредити, обем на средствата 
за рефинансирање на извозните кредити што вли-
јаат врз развојот на трговската размена со стран-
ство, работи во кои повеќе банки односно стопан-
ски организации треба заеднички да учествуваат 
во кредитната работа. 
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Општите услови за рефинансирање содржат осо-
бено: рокови за враќање на кредитот, каматни стапи 
и други услови што треба да бидат предвидени во 
договорот за кредитна работа склучен помеѓу до-
машна стопанска организација и странски корисник 
на кредитот. 

Член 5 
Фондот е должен на овластените банки и заин-

тересираните стопански организации да им ги даде 
сите потребни известувања во врска со основата за 
рефинансирање и општите услови за рефинансира-
ње, заради навремено планирање и приготвување 
на кредитните работи. 

Член 6 
Фондот ќе врши рефинансирање на кредитот 

само ако е односната кредитна работа осигурена од 
извозни ризици. 

Член 7 
По кредитите што ги рефинансира Фондот, сто-

панската организација односно банката што учествува 
во кредитирањето не може без согласност од Фон-
дот да ги менува условите од договорот за кредитна 
работа склучен со странски корисник на кредитот. 

Ако стопанската организација односно банката 
постапи противно на одредбата од ставот 1 од овој 
член, Фондот може да го запре понатамошното фи-
нансирање на односната кредитна работа. 

III. Осигурување на извозните кредити 

Член 8 
Побарувањата по кредитите за извоз на стоки 

и изведување инвестициони работи во странство, 
што домашните стопански организации им ги одоб-
руваат на странски лица, Фондот ги осигурува од 
ризиците што се определени со правилата за осигу-
рување на Фондот. 

Член 9 
Осигурувањето на побарувањата по кредитите 

од членот 8 на овој закон се заснова со договор 
склучен помеѓу Фондот и стопанската организација 
— давател на кредитот. 

Сите работи во врска со извршувањето на дого-
ворите за осигурување ги врши осигурителната орга-
низација на која Фондот ќе ќ го довери вршењето 
на тие работи. Односите помеѓу Фондот и осигури-
тел ната организација се регулираат со договор. 

Член 10 
Средствата за надоместок на штета по догово-

рите за осигурување од членот 9 став 1 на овој за-
кон Фондот ги формира од премиите за осигуру-
вање. 

Член И 
За обврските на Фондот настанати од работите 

на осигурувањето што не можат да се подмират со 
средствата од членот 10 на овој закон, гарантира 
федерацијата со средствата од кои според посебен 
сојузен закон се врши рефинансирање. 

IV. Управен одбор на Фондот 

Член 12 
Управниот одбор го сочинуваат претседател и 

осум членови. 
Претседателот на управниот одбор го именува 

Сојузниот извршен совет. 
Членови на управниот одбор на Фондот се: два 

претставника што ќе ги определи управниот одбор 
на Сојузната стопанска комора и по еден претстав-
ник од советот на банките, Југословенската заедни-
ца на осигурувањето, Народната банка на Југосла-
вија, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија и Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство. 

Член 13 
Управниот одбор на Фондот, со согласност од 

Сојузниот извршен оовет, донесува статут на Фон-

f vr, основа за рефинансирање, општи услови за ре-
инансирање, правила за осигурување и тарифа 

на премиите. 
Со статутот се уредува вршењето на стручните 

и други работи за потребите на Фондот. 

Член 14 
Фондот му поднесува на Сојузниот извршен со-

вет годишен извештај за својата работа и завршна 
сметка. 

Член 15 
Средствата за осигурување што се формираат 

според членот 10 на овој закон, Фондот може при-
времено да ги користи за извршување на обврските 
по работите на рефинансирање, водејќи при тоа 
сметка за ликвидноста на Фондот во поглед на из-
вршувањето на обврските по основот на осигуру-
вањето. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 16 
Средствата што во смисла на Законот за учество 

на федерацијата во кредитирањето на извозот на 
опрема и бродови и за изведување на инвестициони 
работи во странство на кредит („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/66) ќе се формираат до крајот на 
1970 година, се водат на посебна сметка к а ј На-
родната банка на Југославија. 

Со средствата од ставот 1 на овој член Фондот 
до крајот на 1970 година ќе врши рефинансирање 
на кредитите што банките и стопанските организа-
ции ги даваат за извоз на опрема и бродови на 
кредит и за изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит, под условите предвидени во 
Законот за учество на федерацијата во кредитира-
њето на извозот на опрема и бродови и за изведу-
вање на инвестициони работи во странство на кре-
дит. 

Правата и обврските на федерацијата според 
договорот за кредит склучен помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Југословен-
ската банка за надворешна трговија^од 15 јули 1966 
година, во делот кој се однесува на извозот, ќе ги 
извршува Фондот од името на федерацијата. 

Работите на извозот на опрема и бродови на 
кредит и за изведување на инвестициони работи 
во странство на кредит, за кои Југословенската 
банка за надворешна трговија дала кредити што се 
во користење, ќе ги рефинансира Фондот преку 
Југословенската банка за надворешна трговија, под 
условите под кои таа Банка со средствата на феде-
рацијата учествувала во кредитирањето на извозот. 

Работите на извозот на опрема и бродови на 
кредит и за изведување на инвестициони работи 
во странство на кредит што домашните стопански 
организации, врз основа на претходна согласност 
од Југословенската банка за надворешна трговија, 
ги склучиле со странски лица пред влегувањето во 
сила на овој закон, а по кои оваа Ванка не дала 
кредити, Фондот ќе ги рефинансира преку Југосло-
венската банка за надворешна трговија ако друга 
овластена банка не понуди услови поповолни од 
условите предвидени во претходната согласност на 
Југословенската банка за надворешна трговија. 

На работите на извозот на опрема и бродови на 
кредит и за изведување на инвестициони работи 
во странство на кредит за кои е дадена претходна 
согласност од Југословенската банка за надворешна 
трговија, а што не се склучени со странски лица до 
денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се 
примени овој закон, ако дојде до склучување дого-
вор за извоз односно изведување работи на кредит. 

Член 17 
Фондот може со договор склучен со Југословен-

ската банка за надворешна трговија односно со 
Југословенската заедница на осигурувањето, да го 
преземе осигурувањето на побарувањата по кре-
дитите за извоз на стоки и за изведување на инвен 
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стициони работи во странство што, до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, го вршеше Југо-
словенската банка за надворешна трговија односно 
Југословенската заедница на осигурувањето - од 
ризиците што се определени со правилата за оси-
гурување на Фондот. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

454. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за дополненија на Ос-
новниот закон за данокот на промет, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 10 јули 1967 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година. 

. П. Р. бр. 598 
12 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Основниот закон за данокот на промет 

(„Службен лист на СФРЈ44, бр. 14/66, 29/65, 33/65, 
57/65 и 52/66) по членот 66 се додава нов член 66а, 
кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на членот 66 на 
овој закон, стопанската организација или друго 
правно лице ќе се казни за стопански престап со 
парична казна во височина од трикратен до десет-
кратен износ на неплатениот данок на промет, ако 
масло за горење во домаќинството (екстра лесно), 
на чиј промет не е платен да,нок, употреби за дви-
жење на моторно возило или мотор, за палење 
уреди, како и за палење печки во деловни просто-
рии. 

Како основ за одмерување на казната според 
ставот 1 на овој член ќе се земе износот на дано-
кот пресметан за годишната потрошувачка на ма-
сло за движење на моторното возило или моторот, 
за палење на уредите, или за палење на печките 
во деловни простории, со кои е сторен стопански 
престап." 

Член 2 
По членот 70 се додава нов член 70а, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на членот 70 на овој 

закон, даночниот обврзник — граѓанин ќе се казни 
за прекршок во височина од трикратен до десет-
кратен износ на неплатениот данок на промет, ако 
изврши дејствие наведено во членот 66а став 1 на 
овој закон. 

Основот за одмерување на казната од ставот 1 
на овој член ќе се пресметува на начинот утврден 
во членот 66а став 2 на овој закон." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

455. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ 

ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за Тарифата на сојузниот данок на промет, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 10 јули 1967 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година. 

П. Р. бр. 592 
12 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА 

СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Законот за Тарифата на сојузниот данок на 

промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 
4/66, 28/66, 52/66, 5/67 и 18/67) во Тарифата на со-
јузниот данок на промет, во тар. број 10, во забе-
лешката, во точката 4 алинејата 4 се менува и 
гласи: 

„— масло за горење, ако се употреби за произ-
водство на сурово железо и челик; масло за горењево 
домаќинството (екстра лесно), ако се употреби за па-
лење печки во домаќинството и специјално масло 
за горење „Марина", ако се употреби за движење 
на бродови на воената морнарица. Маслото за го-
рење во домаќинството (екстра лесно) мора пред 
пуштањето во промет да се бојоса со јасна црвена 
боја;"., 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

456. 

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 ДАНОКОТ 
НА ДОБИВКА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ШТО ВЛО-
ЖУВААТ СРЕДСТВА ВО ДОМАШНА СТОПАН-
СКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАЕДНИЧКО РАБО-

ТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за данокот на добивка 
на странски лица што вложуваат средства во до-
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машна стопанска организација за заедничко рабо-
тење, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 10 јули 1967 годана и на 
седницата на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 
година. 

П. Р. бр. 594 
12 јули 1967 година 

Белград 
\ 
i 

/ 
Претседател 

на Сојузната скупштена, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател 
на Републиката', 

Јосип Броз Тито, с. р. 

З А К О Н 
З А Д А Н О К О Т Н А Д О Б И В К А Н А С Т Р А Н С К И 
Л И Ц А Ш Т О В Л О Ж У В А А Т С Р Е Д С Т В А В О Д О -
М А Ш Н А С Т О П А Н С К А О Р Г А Н И З А Ц И Ј А З А З А -

Е Д Н И Ч К О Р А Б О Т Е Њ Е 

Член 1 
Странски правни и физички лица (во поната-

мошниот текст: странски лица) плаќаат данок на 
делот од доходот што како своја добивка ќе го 
остварат по основот на вложување средства во 
домашна стопанска организација со цел за заед-
ничко работење (данок на добивка) според одред-
бите од сојузниот закон. 

Член 2 
Данокот на добивка ќ припаѓа на федерацијата. 

Член 3 
Основицата на данокот на добивка ја сочинува 

уделот на странското лице во доходот остварен во 
текот на една календарска година од заедничко 
работење (во понатамошниот текст: добивка на 
странско лице), без оглед во која форма се оства-
рува добивката. 

При утврдувањето на добивката на странски 
лица ќе се земат неискажаните приходи што непо-
средно произлегуваат од заедничкото работење а 
со кои се наголемува добивката на странски лица, 
како што е особено добивката постигната по основот 
на разликата помеѓу остварените цени и нормалните 
цени на странскиот пазар во работењето со до-
машната стопанска организација во која се вло-
жени средства. 

Приходот од камата што ќе го оствари странско-
то лице по основот на задолжително депонирање 
ка ј банка во Југославија на дел од учеството во 
доходот од заедничкото работење со домашната 
стопанска организација во смисла на Законот за 
средствата на стопанските организации не се ода-
ночува. 

Член 4 
Данокот на добивка се плаќа по стопа од 35%. 

Член 3 
АКО странското лице најмалку 25% од добивката 

остварена во една година употреби за зголемување 
на својот удел во средствата за заедничко работење, 
или вложи во друга домашна стопанска организа-
ција за заедничко работење, или депонира ка ј бан-
ка во Југославија, делот од разрешениот данок кој 
отпаѓа на тој дел од добивката ќе се намали за 
15%. 

АКО странското лице од остварената добивка 
употреби над 25% до 50% за целите од ставот 1 на 
овој член, разрежаниот данок кој отпаѓа на 25% од 
добивка ќе се намали за 15%, а кој отпаѓа на делот 
од добивката над 25% ќе се намали за 30%. . 

Ако странското лице од остварената добивка 
употреби над 50% за целите од ставот 1 на овој 
член, покрај даночното олеснеше од ставот 2 на 
ОВОЈ член, разредениов данок на делот од добиев 
ника над 50% ќе се намали за 50%, ^ 

За случај дел од добивката да се депонира ка ј 
банка даночните олесненија од ст. 1, 2 и 3 на овој 
член нема да се признаат ако е депонирањето из-
вршено со отказен рок пократок од 5 години, а ако 
е депонирањето извршено со отказен рок над 5 до 
10 години ќе се признае една половина од тие оле-
с н е ш е . 

Ако странското лице своите права и обврски 
од договорот за вложување средства во заедничко 
работење ги пренесе врз домашна стопанска органи-
зација во која вложило дел од остварената добивка 
или врз друга домашна стопанска организација 
пред истекот на 5 години од денот на вложува-
њето на делот од добивката, странското лице губи 
право на даночните олесненија од ст. 1, 2 и 3 на 
овој член, па дополнително ќе му се разреже данок 
на добивка до полниот износ. 

Ако странското лице на начинот наведен во 
ставот 5 на овој член постапи по 5 а не подоцна од 
10 години од денот на вложувањето на делот од 
добивката за целите од ставот 1 на овој член, стран-
ското лице губи право на една половина од призна-
еното даночно олеснение. па дополнително ќе му се 
разреже соодветен дел од данокот на добивка. 

Член 6 
Ако износот на добивката за кој е зголемен 

уделот му биде вратен од која и да било причина 
на странското лице пред истекот на рокот за кој 
е признаено даночното олесневте, данокот на до-
бивка дополнително ќе се разреже врз износот на 
вратената добивка сразмерно со времето за кое е 
вратен износот на добивката пред тој рок. 

Член 7 
Основицата на данокот на добивка според овој 

закон се утврдува врз основа на завршната сметка 
на домашната стопанска организација во која стран" 
еко лице вложило средства. 

Домашната стопанска организација е должна во 
својата завршна сметка посебно да го искаже до-
ходот остварен од заедничкото работење. 

Домашната стопанска организација е должна кон 
завршната сметка да ќ ги поднесе на Службата на 
општественото книговодство и сите други податоци 
што се од значење за утврдувањето на добивката 
на странското лице. 

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише 
начинот за утврдување на податоците од ставот 3 
на овој член и обрасците за нивното искажување. 

Член 8 
Данокот на добивка го пресметува и во пропи-

шаните рокови го уплатува домашната стопанска 
организација во која се вложени средствата на 
странско лице. 

Член 9 
Домашната стопанска организација во која се вло-

жени средства на странско лице е должна во текот 
на годината да уплатува месечни аконтации од да-
нокот на добивка во височина на една дванаесетти-
на од данокот на добивка утврден според завршната 
сметка за претходната година. 

Ако домашната стопанска организација во те-
кот на годината составува периодични пресметки по 
основот на заедничкото работење со странско лице, 
аконтацијата на данокот на добивка се плаќа по 
периодичните пресметки. 

Ако во првата година заедничкото работење за-
почне во првата половина на годината домашната 
стопанска организација е должна во рок од 6 ме-
сеци од денот на почетокот на заедничкото рабо-
тење да состави привремена пресметка и според 
неа да плати аконтации за тој период, а до крајот 
на годината месечни аконтации сразмерно со да-
нокот утврден со таа пресметка. Ако заедничкото 
работење започне во втората половина на годината, 
домашната стопанска организација е должна во рок 
од 30 дена по истекот на годината да состави при-
времена пресметка и според неа да плати аконтации 
за тој период^ 
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Аконтациите се уплатуваат во рок од 15 дена 
го истекот на секој месец односно по поднесува-
њето на пресметката до Службата на општественото 
книговодство. 

Член 10 
Домашната стопанска организација во која се 

вложени средства на странско лице е должна да 
го пресмета данокот на добивка и да го уплати на 
основицата утврдена со завршната сметка, во сми-
сла на членот 3 од овој закон. 

Ако аконтациите уплатени во текот на една 
календарска година бидат помали од утврдениот 
износ на данокот на добивка за таа година, домаш-
ната ,стопанска организација е должна да ја уплати 
разликата истовремено со поднесувањето на заврш-
ната сметка до Службата на општественото книго-
водство. 

Ако уплатените аконтации бидат поголеми 
од утврдениот износ на данокот на добивка според 
завршната сметка, повеќе уплатените аконтации ќе 
служат за покривање на аконтацијата во наредната 
година ако домашната стопанска организација не 
бара да и се врати повеќе уплатениот износ на 
аконтацијата. 

Член 11 
Ако домашната стопанска организација во која 

се вложени средства на странско лице не пресмета, 
не уплати или ненавремено уплати данок на добив-
ка, ќе плати, покрај редовниот данок, и казнена ка-
мата од 0,1% дневно од неуплатениот односно не-
навремено уплатениот данок. 

Член 12 
Контрола на правилноста на пресметувањето и 

плаќањето на данокот на добивка врши Службата 
на општественото книговодство. 

Член 13 
Службата на општественото книговодство е дол-

жна во рок од три месеци од денот на приемот на 
завршната сметка на домашна стопанска организа-
ција во која се вложени средства на странско 
лице да изврши контрола на правилноста на утвр-
дувањето основицата на данокот на добивка и пре-
сметувањето на ТОЈ данок. 

Ако Службата на општественото книговодство 
утврди дека даночната основица не е правилно 
утврдена или дека пресметувањето на данокот на 
добивка не е правилно извршено, ќе донесе реше-
ние со кое на домашната стопанска организација ќе 
ќ се наложи помалку пресметаниот и уплатен данок 
да го уплати во рок од 15 дена од доставувањето на 
решението. ' 

Решението од ставот 2 на овој член Службата 
на општественото книговодство им го предава на до-
машната стопанска организација и странското 
лице. 

Член 14 
За неплатениот данок , на добивка одговараат 

домашната стопанска организација во која се вло-
жени средства на странско лице и странското лице. 

Член 15 
Странско лице може да користи правни сред-

ства против решението на Службата на општестве-
ното книговодство во рок од 60 дена од денот на 
доставувањето на решението, под условите и на 
начинот што се предвидени со Законот за Службата 
на општественото книговодство. 

Член 16 
Правото на пресметка на данокот на добивка 

застарува за пет години по истекот на годината во 
која требало да се изврши пресметување. 

Правото на наплатување на данокот на добивка, 
казнената камата и трошоците за присилна наплата 
застарува за пет години по истекот на годината во 
која требало да се изврши наплата. 

Правото на даночниот обврзник на враќање из-
носите платени на име данок нѕ добивка, казнена 
камата и парични казни, а кои не требало де се 
платат, застарува за пет години по истекот на го-
дината во која е извршена наплатата. 

Член 17 
Домашна стопанска организација во која се вло-

жени средства на странско лице ќе се казни за 
стопански престап со парична казна до 100.000 ди-
нари ако во својата завршна сметка не го искаже 
посебно доходот од заедничкото работење, како и 
сите други податоци што се од значење за утврду-
вањето на добивката на странското лице (член 7 ст. 
2 и 3). 

Со парична казна до 3 ООО динари ќе се казни 
за дејствието од ставот 1 на овој член и одговор-
ното лице во домашната стопанска организација. 

Член 18 
Одредбите од овој закон се применуваат и кога 

странско лице вложува средства во друга домаш-
на работна организација или домашно деловно 
здружение заради заедничко работење. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

457. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДО-

НЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за дополненија на Ос-
новниот закон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 10 јули 1967 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 11 јули 
1967 година. 

П. Р. бр. 593 
12 јули 1967 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за придонесите и даноците 

на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64, 
52/66 и 15/67) во членот 82а, по ставот 2 се додава 
нов став 3, кој гласи: 

„Придонес од ставот 1 на овој член плаќа на 
примањата за својата работа во домашна стопан-
ска организација и странски стручњак што таа 
работа ја врши според договор за дело склучен во 
согласност со договорот за вложување средства на 
странски лица во домашна стопанска организација 
според одредбите на Законов за средствата на сто-
панските организации." 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Член 2 
По членот 91 се додава нов член 91 а, кој гласи: 
„Обврзник на придонесот од вкупниот приход 

е и странски стручњак од членот 82а став 3 на овој 
закон ако со работа во Југославија оствари чист 
приход над определениот износ. 

На обврзникот на придонесот ^ од ставот 1 на 
овој член вкупниот чист приход ќе му се намали 
за 30% на име издатоци за социјално осигурување 
и други издатоци во врска со неговиов престој во 
Југославија." 

Член 3 
По членот 95 се додава нов член 95а, кој гласи: 
„Ако странскиот стручњак од членот 91 а на 

овој закон во домашната стопанска организација 
во која се вложени средства на странско лице, 
оствари примање за 'работа која траела по-
кратко од една година, ќе му се разреже придо-
несот спрема основицата пресметана на годишен 
износ а потоа ќе се намали сразмерно со времето 
за кое работел помалку од една година. 

Домашната стопанска организација е должна 
во рокот определен за поднесување пријави за 
разрез на придонесот од вкупниот приход на гра-
ѓаните на остварениот чист приход на странскиот 
стручњак во претходната година, по одбивање на 
неоданочливиот износ, да го пресмета, запре од 
примањата на стручњакот и уплати соодветниот 
придонес во рок од 7 дена од денот на последната 
исплата. 

Ако странскиот стручњак престане да работи во 
домашната стопанска организација пред истекот 
на годината односно пред истекот на рокот за под-
несување пријава за разрез на придонесот од вкуп-
ниот приход на граѓаните, домашната стопанска ор-
ганизација е должна да го пресмета, запре и уплати 
соодветниот придонес во рок од 7 дена од денот 
на последната исплата на примањата на стручња-
кот. 

Ако домашната стопанска организација не по-
стапи според4 ст. 2 и 3 од овој член, соодветниот 
придонес од вкупниот приход на граѓаните за стран-
скиот стручњак ќе се наплати од средствата на 
таа организација." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

458. 

Врз основа на членот 217 стар 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-

МЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измена и дополне-
ние на Основниот закон за пензиското осигурување, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
СОЈУЗНИОТ собор од 11 јули 1967 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор од 10 мај 
1967 година. 

П. Р. бр. 588 
12 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за пензиското осигурување 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66 и 
1/67) членот 102 се менува и гласи: 

„Собранието на републичката заедница на соци-
јалното осигурување ги разгледува, најдоцна по 
истекот на секој петгодишен период, нивоите на 
сите пензии остварени во разни временски периоди 
за да се утврдат разликите настанати помеѓу тие 
пензии и пензиите определени во текот на послед-
ните години. Врз основа на состојбата утврдена со 
тоа разгледување собранието одлучува за потребата 
од усогласување на сите порано остварени пензии 
или само на пензиите остварени во одделни пери-
оди, за одделни категории пензионери или за сите 
пензионери, и ги утврдува условите, начинот и 
роковите за такво усогласување, земајќи' ја пред-
вид состојбата и предвидливото движење на сред-
ствата на фондовите и резервите на пензиското 
осигурување." 

Член 2 
По членот 249 се додава нов член 249а, кој гла-

си: 
„Усогласување на пензиите во 1967 година со 

движењето на животните трошоци (чл. 97 до 99) 
ќе се изврши според просечниот пораст на живот-
ните трошоци во 1966 година во однос на просеч-
ното ниво на животните трошоци во периодот август 
—декември 1965 година." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

459. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 11 јули 1967 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛ ОД ИНТЕРЕСОТ ШТО 
И ОСТАНУВА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НЕЈЗИНИТЕ 

ЗАДАЧИ ВО 1967 ГОДИНА 

1. Од наплатениот интерес по дадените кре-
дити во 1967 година Народната банка на Југосла-
вија ќе задржува 1,5а/о во смисла на одредбите на 
членот 59 ст. 1 и 2 од Законот за Народната банка 
на-Југославија, како надоместок за извршување на 
нејзините задачи. 

2. Трошоците што Народната банка на Југо-
славија ќе ги направи по работите и за сметка на 
федерацијата во смисла на членот 59 став 3 од За-
конот за Народната банка на Југославија (трошоци 
за емитирање пари, стимулативна провизија на 
овластените менувачи, трошоци на менувачката 
служба на граничните собори, трошоци на механо-
графската обработка на пријавите за склучени ра-
боти и трошоци на паритетот на динарот) ќе се 
покријат од средствата од наплатениот интерес по 
дадените кредити во 1967 година. Износот на овие 
средства се определува со договор помеѓу федера-
цијата и Народната банка на Југославија. Овој до-
говор од името на федерацијата го потпишува со-
јузниот секретар за финансии. 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'% 

Сојузна скупштина 
АС бр. 814 

12 јули 1967 година 
Белград 

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

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

460. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 
2, во врска со членот 6 став 3 рд Законот за Награ-
дата на Антифашистичкото веќе на народното осло-
бодување на Југославија, Сојузната скупштина, на 
предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година 
и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 
1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИС-
ТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВА-

ЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се разрешува од должноста на член на Од-
борот за Наградата на Антифашистичкото веќе на 
народното ослободување на Југославија др Иван 
Супек, професор на Универзитетот во Загреб. 

2. За член на^ Одборот за Наградата на Анти-
фашистичкото веќе на народното ослободување на 
Југославија се именува др Иво Бабиќ, академик од 
Загреб. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 870 

12 јули 1967 година 
Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

461. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 52 став 1 од Основниот закон за 
установите, Сојузната скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 11 јули 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА 
ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ ЗА ИЗДВОЈУВА-
ЊЕ НА ПОГОНОТ КИНО-ФОТО ЛАБОРАТОРИЈА 
НА ЗАВОДОТ И ЗА НЕГОВОТО ПРИСОЕДИНУ-
ВАЊЕ КОН ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА УВОЗ-ИЗВОЗ 
И ПРОМЕТ НА КИНО И ФОТО МАТЕРИЈАЛИ И 

ОПРЕМА „CINEPHOTO" ВО БЕЛГРАД 

На одлуката за издвојување на погонот Кино-
-фото лабораторија на Југословенскиот завод за 

продуктивност на трудот и за неговото присоеди-
нување кон Претпријатието за увоз-извоз и промет 
на кино и фото материјали и опрема „Cinephoto" 
во Белград, што ја донесе Советот на Југословен-
скиот завод за продуктивност на трудот на седни-
цата од 13 април 1967 година, се дава согласност. 

Сојузна скупштина 

АС бр.853 
12 јули 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р 

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

462. 

Врз основа на членот 178 алинеја 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставниот амандман I точка 3, во врска 
со членот 17 став 2 и членот 25 од Законот за на-
доместоците на личните доходи и трошоците на 
сојузните пратеници и функцинери, Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 
1967 година и на седницата на Соборот на народите 
од 10 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАСПОНИТЕ НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ 
ИМЕНУВА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА И НА СУ-
ДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА, 
ВРХОВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА И ВРХОВ-

НИОТ СТОПАНСКИ СУД 

1. Личниот доход на функционерите што ги и-
менува Сојузната скупштина и на судиите на У-
ставниот суд на Југославија, Врховниот суд на Ј у -
гославија и Врховниот стопански суд им се опре-
делува, и тоа: 

1) личниот доход на генералниот секретар на 
Сојузната скупштина, секретарот на Сојузниот из-
вршен совет, државните секретари, сојузните секре-
тари, претседателите на сојузните совети и гене-
ралниот директор на Сојузниот завод за стопанско 
планирање — во распон од 3.200 до 3.700 динари 
месечно; 

2) личниот доход на секретарите на соборите на 
Сојузнава скупштина, секретарот за информативна 
служба на Сојузната скупштина, замениците на др-
жавни и сојузни секретари, замениците на прет-
седатели на сојузните совети и заменикот на ге-
нералниот директор на Сојузниот завод за стопан-
ско планирање — во распон од 2.800 до 3.200 дина-
ри месечно; 

3) личниот доход на претседателот на Уставни-
от суд на Југославија и судиите на Уставниот суд 
на Југославија — во распон од 3.500 до 4.300 ди-
нари месечно; 

4) личниот доход на претседателот на Врхов-
ниот суд на Југославија, претседателот на Врхов-
ниот стопански суд, сојузниот јавен обвинител и 
сојузниот јавен правобранител — во распон од 3.200 
до 3.700 динари месечно; 

5) личниот доход на претседателот на советот 
на Врховниот суд на Југославија — во износ од 
3.000 динари месечно; 

6) личниот доход на судиите на Врховниот суд 
на Југославија и Врховниот стопански суд — во 
износ од 2.900 динари месечно. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јуни 1967 годиш. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 860 
12 јули 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р 

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор 

Вида Томшич, с. р Видое Смилевски, с. р. 

463. 

Врз основа на членот 178 алинеја 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставниот амандман I точка 3, во врска 
со членот 16 од Законот за надоместоците на лич-
ните доходи и трошоците на сојузните пратеници 
и функционери, Сојузната скупштина, на седницата 
на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на сед-
ницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 го-
дина. донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДАТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈА-
ТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 
ИЛИ ГИ ИМЕНУВА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Додатокот за вршење на функцијата на фун-
кционерите што ги избира или ги именува Сојуз-
ната скупштина изнесува месечно, и тоа за: 

1) претседателот на Сојузната скупштина и 
претседателот на Сојузниот извршен совет — 1.000 
динари; 

2) потпретседателите на Сојузната скупштина, 
претседателите на соборите на Сојузната скупшти-
на, потпретседателите на Сојузниот извршен совет 
и претседателот на Уставниот суд на Југосла-
вија — 700 динари; 

3) претседателот на Комисијата за избор и име-
нувања, претседателот на Законодавно-правната 
комисија, претседателот на Комисијата за опште-
ствен надзор, претседателот на Комисијата за прет-
ставки и поплаки, претседателот на Администра-
тивната комисија, претседателот на Комисијата за 
утврдување идентичноста на текстовите на јазиците 
на народите на Југославија, претседателите на по-
стојаните одбори на Сојузниот собор, генералниот 
секретар на Сојузната скупштина, членовите на 
Сојузниот извршен совет, секретарот на Сојузниот 
извршен совет, државните секретари, сојузните се-
кретари, претседателите на сојузните совети, гене-
ралниот директор на Сојузниот завод за стопанско 
планирање и претседателот на Врховниот суд на 
Југославија — 600 динари; 

4) секретарите на соборите на Сојузната скуп-
штина, секретарот за информативна служба на Со-
јузната скупштина, замениците на државни и со-
јузни секретари, замениците на претседатели на со-
јузни совети, заменикот на генералниот директор 
на Сојузниот завод за стопанско планирање, прет-
седателот на Врховниот стопански суд, сојузниот 
јавен обвинител и сојузниот јавен правобранител 
— 500 динари. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот дев? 
од денот на објавувањето во „Службен лист нЗ 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јуни 1967 година, 

Сојузна скупштина 

АС бр. 861 
12 јули 1967 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите. на Сојузниот собор,^ 

Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р, 

464. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 
2, во врска со членот 60 став 1 и членот 62 од Ос-
новниот закон за судовите од општа надлежност, 
Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот со-
бор од 11 јули 1967 година и на седницата на Собо-
рот на народите од 10 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИ НА 
ВРХОВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ИЗ-
БОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА ВРХОВ-

НИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. За Врховниот суд на Југославија, покрај 
претседател, се избираат 24 судии. 

2. За претседател на Врховниот суд на Југо-
славија се избира Илија Дошен, досегашен претсе-
дател на Врховниот суд на Југославија. 

3. За судии на Врховниот суд на Југославија 
се избираат: 

а) од редот на досегашните судии на Врховниот 
суд на Југославија: 

1. Стеван Бабиќ, 
2. др Иван Веле, 
3. Јово Црногорчевиќ, 
4. Тихомир Јаниќ, 
5. Хаки ја Козарчанин, 
6. Богомир Костањевец, 
7. др Божидар Краус, 
8. Тома Лазаров, 
9. Јосип Маловиќ, 

10. Љупчо Мировски, 
11. др Мирко Перовиќ, 
12. Никола Перовиќ, 
13. Милош Радовиќ, 
14. Радош Ранчевиќ, 
15. Душан Симиќ, 
16. Јосип Студии, и 
17. Владислав Вуксановиќ. 
б) 18. Душан Арангеловиќ, досегашен судија на 

Врховниот суд на СР Србија, 
19. др Милан Бркиќ, досегашен заменик на со-

јузниот јавен обвинител, 



Страна 906 - Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 12 јули 1967 

20. Димо Кантарџиски, досегашен судија на 
Врховниот суд на СР Македонија, 

21. Војо Кнежевиќ, досегашен стручен сора-
ботник во Уставниот суд на Југославија, 

22. Јован Ловриќ, досегашен судија на Врхов-
ниот суд на СР Србија, и 

23. Јосип Маѓар, досегашен секретар на Инсти-
тутот за историја на работничкото движење во За-
греб. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 862 
12 јули 1967 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

465. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 
2, во врска со членот 45 став 1 и членот 49 став I 
од Законот за стопанските судови, Сојузната скуп-
штина, на предлог од Комисијата за избор и имену-
вања, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 
1967 година и на седницата на Соборот на народите 
од 10 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИ НА ВР-
ХОВНИОТ СТОПАНСКИ СУД И ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СТО-

ПАНСКИ СУД 

1. За Врховниот стопански суд, покрај претсе-
дател, се избираат 7 судии. 

2. За претседател на Врховниот ,стопански суд 
се избира Михаило Ѓорѓевиќ, досегашен претседател 
на Врховниот стопански суд. 

3. За судии на Врховниот стопански суд се из-
бираат: -

а) од редот на досегашните судии на Врховниот 
стопански суд: 

1. Биро Золтан, 
2. Докиќ др Милан, 
3. Исаковиќ Милош, 
4. Лештаров Петар, и 
5. Николиќ Момчило. 
б) 6., др Бранислав Зоковиќ, досегашен секре-

тар на Одборот за орга,низационо-политички пра-
шања на Републичкиот собор на Саборот на СР 
Хрватска. 

Сојузна скупштина 

АС бр, 863 
12 јули 1967 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
-Ца Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р, Видое Смилевски, с. р. 

466. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 
2, во врска со членот 23 став 1 од Законот за јав-
ното обвинителство, Сојузната скупштина, на пред-
лог од Комисијата за избор и именувања, а по при-
бавено^ мислење од Сојузниот извршен совет, на 
седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година 
и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 
1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

За сојузен јавен обвинител се именува др Панта 
Марина, досегашен претседател на Врховниот суд 
на СР Македонија. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 864 
12 јули 1967 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

467. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 
2, во врска со членот 34 став 1 од Основниот закон 
за јавното правобранителство, Сојузната скупшти-
на, на предлог од Комисијата за избор и именува-
ња, а по прибавеното мислење од Сојузниот извр-
шен совет, на седницата на Сојузниот собор од U 
јули 1967 година и на седницата на Соборот на на-
родите од 10 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН ЈАВЕН ПРАВОБРА-

НИТЕЛ 

За сојузен јавен правобранител се именува 
Андрија Пејовиќ, досегашен сојузен јавен право-
бранител. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 865 
12 јули 1967 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р, Видое Смилевски, с. р. 
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468. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Уставниот амандман I точка 3, Сојузната 
скупштина, на предлог од Претседателот на Репуб-
ликата, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 
1967 година и на седницата на Соборот на народите 
од 10 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

За судии на Уставниот суд на Југославија се 
избираат: 

1. Иван Божичевиќ. досегашен генерален секре-
тар на Сојузот на здруженијата на борците на На-
родноослободителната војна на Југославија; 

2. др Јован Ѓорѓевиќ, досегашен претседател на 
Сојузниот правен совет, 

3. др Јерко Радмиловиќ, досегашен судија на 
Уставниот суд на Југославија, 

4. др Иво Сунариќ, досегашен судија на Устав-
ниот суд на Југославија, и 

5. Јоже Земљак, досегашен советник на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Словенија. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 874 
12 јули 1967 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. о. Видое Смилевски, с. р. 

469. 

Врз основа на членот, 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, 
во врска со членот 74 став 2 и членот 79 став 2 од 
Законот за сојузните органи на управата, сојузните 
совети и сојузните организации, Сојузната скуп-
штина. на предлог од Комисијата за избор и имену-
вања, а по прибавенота мислење од Сојузниот из-
вршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 11 
јули 1967 година и на седницата на Соборот на на-
родите од 10 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕ-
НИК ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИ-

НАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Се разрешуваат: 
1) Авдо Хумо. од должноста на претседател на 

Сојузниот совет за координација на научните деј-
ности; 

2) др Милош Пољаншек, од должноста заменик 
претседател на Сојузниот совет за координација на 
научните дејности. 

2. Се именува: 
За претседател на Сојузниот совет за координа-

ција на научните дејности др Долфе Вогелник. до-

сегашен редовен професор на Економскиот факул-
тет во Љубљана. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 866 
12 јули 1967 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р, 

470. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 
2, во врска со членот 74 став 1 од Законот за опште-
ственото книговодство, Сојузната скупштина, на пред-
лог од Комисијата за избор и именувања, а по при-
бавено^ мислење од Сојузниот извршен совет, на 
седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 го-
дина и на седницата на Соборот на народите од 10 
јули 1967 година,' донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО 

За генерален директор на Службата на опште-
ственото книговодство се именува Радован Макиќ, 
досегашен генерален директор на Претпријатието 
„Руди Чајавец" во Бања Лука. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 867 
12 јули 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. о. 

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич. с. о. Видое Смилевски, с. о. 

471. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 и.II точка 
2. во врска со членот 79 ст. 1 и 2 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации. Сојузната скупштина, на 
предлог од Комисијата за избор и именувања, а по 
прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, 
на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 
година и на седницата на Соборот на народите од 
10 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

За заменик претседател на Сојузниот совет зЅ 
правосудство се именува Гуро Меденица, досегашен 
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потсекретар во Сојузниот секретаријат за право-
судство. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 868 
12 јули 1967 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р, 

472. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Уставните амандмани I точка 3 и П точка 2, 
во врска со членот 29 став 2 од Законот за Фондот 
на федерацијата за кредитирање на стопанскиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и краишта. Сојузната скупштина, на предлог од 
Комисијата за избор и именување, на седницата на 
Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата 
на Соборот на народите од 10 јули 1967 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАН-
СКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА 

1. Се разрешуваат од должноста на член на 
Управнит одбор на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на стопанскиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и краишта: 

Бајалски Ристо и 
Шкеровиќ Велизар. 
2. За членови на Управниот одбор на Фондот 

на федерацијата за кредитирање на стопанскиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и краишта се именуваат: 

Ќосев Стојан, член на Извршниот совет на СР 
Македонија, и 

Ѓуровиќ Душан, сојузен пратеник — член на 
Сојузниот собор на Сојузната скупштина. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 869 
12 јули 1967 година 1 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Топлини, с. Р. Видое Смилевски, с. р. 

473. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2, 
во врска со членот 74 став 2 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации, Сојузната скупштина, на предлог од 
Комисијата за избор и именувања, а по пријавеното 
мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата 
на Сојузниот собор од И јули 1967 година и на сед-
ницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СО-

ВЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 

За членови на Сојузниот совет за образование и 
култура се именуваат, и тоа: 

1. Азра Бегиќ, кустос од Сараево, 
2. Живан Берисављевиќ, секретар за образова-

ние и култура на СР Србија. 
3. др Роберт Блинц. виш научен советник во 

Нуклеарниот институт „Јожеф Штефан" во Љуб-
љана, 

4. Миодраг Б о ј ч е в и ќ , секретар за образование 
и култура на СР Босна и Херцеговина. 

5. др Ксенте Богоев, ректор на Универзитетот во 
Скопје. 

6. др Владимир Брачич, член на Извршниот со-
вет на СР Словенија, 

7. инж. Марјан Брили. секретар на Советот за 
градежништво на Сојузната стопанска комора, 

8. Славка Георгиева-Андреевиќ, член на Изврш-
ниот совет на СР Македонија, 

9. инж. Владимир Јасиќ, генерален директор на 
Електронска индустрија во Ниш. 

10. др Бранимир Јанковиќ, ректор на Универзи-
тетот во Ниш, 

11. инж. Бранислав Кујунџиќ, директор на Ин-
ститутот „Јарослав Черни" во Белград. 

12. Будимир Лазовиќ, член на Претседател-
ството на Централниот комитет на Сојузот на 
младината на Југославија и претседател на Сојузот 
на студентите на Југославија, 

13. Славко Леовац, книжевник од Сараево. 
14. Владо Малевски, претседател на Комисијата' 

за културни врски со странство на СР Македонија, 
15. Ватрослав Мимица, филмски режисер од 

Загреб, 
16. Вељко Мратовиќ, професор на Високата уп-

равна школа во Загреб, 
17. Исмет Муља, секретар за образование и кул-

тура на АП Косово и Метохија, 
18. Миладин Перовиќ, директор на Радио-теле-

визија во Титоград, 
19. Бошко Петровиќ, професор на Универзитетот 

во Нови Сад, 
20. Петар Ракочевиќ. секретар за просвета, на-

ука и култура на СР Црна Гора, 
21. др Алојзие Розмариќ, редовен професор на 

Економскиот факултет во Загреб. 
22. Радуле Секулиќ, директор на Педагошката 

академија во Никшиќ, 
23. Бојан Штих, директор на Драмата на слове-

нечкиот народен театар во Љубљана, 
24. Милан Узелац, претседател на Заедницата 

на образование на СР Босна и Херцеговина. 
25. Калман Вајс, директор на Издавачкото прет-

пријатие „Напријед" во Загреб^ 
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26. Весељко Велчиќ, член на Извршниот совет 
на СР Хрватска, и 

27. Лудвик Зајц, помошник секретар за просвета 
и култура на' СР Словенија. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 871 
12 јули 1967 година 

Белград 

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

Претседател 
на Соборот на народите, 

Вида Томшич, с. D. 

Претседател 
на Сојузниот собор. 

Видое Смилевски, с. р. 

17. проф. др Душан Савиќ, директор на Инсти-
тутот за здравствена заштита на АП Војводина. 

18. Миодраг Стаменовиќ, помошник директор 
на Сојузниот завод за социјално осигурување. 

19. др Михајло Ступар, директор на Институтот 
за социјална политика на СР Србија, и 

20. Розалија-Зора Томич, член на Извршниот 
совет на СР Словенија. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 876 
12 јули 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. о. 

474. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2. 
во врска со членот 74 став 2 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации, Сојузната скупштина, на предлог од 
Комисијата за избор и именувања, а по прибавеното 
мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата 
на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на сед-
ницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ 
СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-

ТИКА 

За членови на Сојузниот совет за здравство и 
социјална политика се именуваат, и тоа: 

1. проф. др Зора Благоевиќ, генерален секретар 
на Сојузот на фармацеутските друштва на Југосла-
вија, 

2. Срѓан Будисављевиќ. директор на Заводот за 
социјална заштита на СР Хрватска, 

3. Боса Цветиќ, потпретседател на Централниот 
одбор на Југословенскиот црвен крст, 

4. др Чеда Илиќ, генерален секретар на Сојузот 
на лекарските друштва на Југославија, 

5. Саша Јаворина. секретар на Сојузот на здру-
женијата на борците на Народноослободителната 
војна на Југославија, 

6 Димитар Герасимовски, секретар за народно 
здравје и социјална политика на СР Македонија. 

7. др А:^те Храбар, шеф на Епидемиолошкото 
одделение во Заводот за заштита на здравјето на 
СР Хрватска, 

8. др Мирко Карловац, директор на Заводот за 
здравствена заштита во Сараево, 

9 др Херберт Краус, директор на Сојузниот за-
вод за здравствена заштита, 

10. др Томислав Кроша, генерал-потполковник 
на ЈНА, 

11. Миша Лековиќ член на Централниот совет 
на Сојузот нћ синдикатите на Југославија. 

12. Велибор Љујиќ, член на Извршниот совет на 
СР Сабија, 

13. Нада Мајцен, заменик на секретарот за 
здравство и социјална заштита на СР Словенија, 

14. др Иво Марган, претседател на Сојузот на 
заедниците на здравствените установи на Југосла-
вија. 

15. Милица Ранковиќ, пратеник на Социјално-
-здравствениот собор на Собранието на СР Црна 
Гора, 

16. Васо Радиќ, секретар за здравје и социјална 
политика на СР Босна и Херцеговина, 

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. Р, 

475. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Уставните амандмани I точка 3 и И точка 2, 
во врска со членот 74 став 2 од Законот за сојузните 
органи на управата,, сојузните совети и сојузните 
организации, Сојузната скупштина, на предлог од 
Комисијата за избор и именувања, а по прибавеното 
мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата 
но Сојузниот собор од И јули 1967 година и на сед-
ницата на Соборот на народите од 10 јули 1967 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ 

СОВЕТ ЗА ТРУД 

За членови на Сојузниот совет за труд се име-
нуваат. и тоа: 

1. Ристо Бајалски, генерален секретар на Сојуз-
ната стопанска комора, 

2. др Борислав Благоев, професор на Економ-
скиот факултет во Скопје, 

3. Laszlo Galambos, секретар на Градскиот коми-
тет на народната младина во Нови Сад. 

4. Вите Меј ановски, секретар за труд на СР Ма-
кедонија, 

5. Јанез Јапељ, претседател на Одборот за труд 
и социјално осигурување на Собранието на СР Сло-
венија, 

6. Блажо Калуѓерови^ помошник секретар за 
труд на СР Црна Гора, 

7. dr Rudi Kyovski, професор на Правниот ф а -
култет во Љубљана, 

8. инж. Томислав Марковиќ, шеф на производ-
ството во претпријатието „Органска кемијска индус-
трија" во Загреб. 

9. Живко Маровиќ, директор на Заводот за 
запослување на СР Хрватска, 

10. Риста Михајловиќ, претседател на Југосло-
венската заедница на социјалното осигурување, 

И. Славољуб Рашковиќ. секретар за здравство 
и социјална политика на СР Србија, 

12. Кадои Реуфи, потпретседател на Собранието 
на АП Косово и Метохија, 

13. Мустафа Сефо, секретар за труд на СР Босн^ 
и Херцеговина, 

14. Милош Синѓиќ, директор на Заводот за сто^ 
данско планирање на град Белград, 
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15. др Никола Тинтиќ, редовен професор на 
Правниот факултет во Загреб. 

16. др Радмила Виѓен, раководител на здрав-
ствената служба на претпр-ијатието „Раде Кончар" 
во Загреб, 

17. Душан Видовиќ, заменик на генералниот ди-
ректор на Железарата во Зеница, и 

18. Милан Вукасовиќ, член на Претседател-
ството на Централниот совет на Сојузот на синди-
катите на Југославија. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 877 
12 јули 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупшти-на, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич. с. р. Видое Смилевски, с. р. 

476. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 и И точка 
2, во врска со членот 74 став 2 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации. Сојузната скупштина, на пред-
лог од Комисијата за избор и именувања, а по при-
бавено^ мислење од Сојузниот извршен совет, на 
седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година 
и на седницата на Соборот на народите од 10 јули 
1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ 

СОВЕТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

За членови на Сојузниот совет за правосуд-
ство се именуваат, и тоа: 

1. др Борислав Благоевиќ, редовен професор'на 
Правниот факултет во Белград. 

2. Миле Бурсаќ, јавен обвинител на СР Босна и 
Херцеговина. 

3. Илија Дошен, претседател^ на Врховниот суд 
на Југославија. 

4 Михајло Ѓорѓевиќ, претседател на Врховниот 
стопански суд. 

5. ДР Вуко Гоце-Гучетиќ, ПОЛКОВНИК на Југо-
словенската народна армија. 

в . до Панта Марина, сојузен јавен обвинител, 
7. др Томислав Марковиќ, директор на Инсти-

тутот за криминалистички истражувања во Загреб, 
8. Андрија Пејовиќ, сојузен јавен правобра-

нител, 
9 Витомир Петровиќ, досегашен судија на Вр-

ховниот суд на Југославија, 
10, Арнолд Рајх. секретар за правосудство и оп-

шта управа на СР Србија, 
11. Бојан Шкрк. помошник сојузен секретар за 

внатрешни работи, 
12 Душан Штрбац, секретар за општа управа и 

правосудство на СР Хрватска, 
13. Јошко Штрукељ, член на Извршниот совет 

на СР Словенија, 
14. Мијат Шуковиќ. член на Извршниот совет 

на СР Црна Гора, 
15. др Љубо Тадиќ. професор на филозофскиот 

факултет во Белград, 

16. Таип Таипи, секретар за правосудство на СР 
Македонија, 

17. Иван Буковиќ, претседател на Одделението 
на Врховниот суд на Србија за АП Војводина, и 

18. Бранислав Жикиќ, адвокат од Белград. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 878 
12 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

477. 

Врз основа на еленот 9 став 1 од Законот за 
Наградата на Антифашистичкото веќе на народно-
то ослободување на Југославија, Сојузниот собор на 
Сојузната скупштина, на седницата од 11 јули 1967 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДО-
ПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА НА 
ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИС-
ТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВА-

ЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се потврдува Правилникот за дополнение на 
Правилникот за работа на Одборот за Наградата на 
Антифашистичкото веќе на народното ослободува-
ње на Југославија, што го донесе Одборот за Награ-
дата на Антифашистичкото веќе на народното ос-
лободување на Југославија, на седницата од 13 јуни 
1967 година. 

Сојузен собор 
' на Сојузната скупштина 

06 бр. 2489/1 
12 јули. 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Видое Смиленски, с. р. 

478. 

Врз основа на членот 74 став 2 од Деловникот 
на Сојузната скупштина Просветно-културниот со-
бор на Сојузната скупштина, на седницата од 6 јули 
1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ПРОСВЕТНО^ 

-КУЛТУРНИОТ СОБОР 

За секретар на Просветно-културниот собор на 
Сојузната скупштина се именува Крсте Чаловски. 
досегашен помошник секретар на Собранието на СР 
Македонија. 

Просветно-културен собор 
на Сојузната скупштина 

08 бр. 2482/1 
8 јуни 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Просветно-културниот собор, 
Гуро Кладарич с. р. 
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479. 

Врз основа на членот 13 став 1, членот 24 став 
2 и членот 35 од Законот за формирањето и опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕТО НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ СПОРЕД УСЛО-

ВИТЕ ЦА ПАЗАРОТ 

Член 1 
Во Уредбата за формирањето на продавните це-

ни според условите на пазарот (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/67) во членот 1 став 1 на крајот на 
точката 53 точката се заменува со точка и запирка 
и по тоа се додаваат три нови точки, кои гласат: 

„54) сурова кожа; 
55) преработена кожа; 
56) кожени обувки.44. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 77 
14 јули 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Како истражување на особините на морето и 
морското дно, во смисла на овој правилник, се сме-
та секое собирање податоци заради океанографски, 
биолошки, геолошки, спелеолошки, хидрографски, 
хидрометеоролошки, геомагнетни, гравиметриски и 
други истражувања на особините на морето и мор-
ското дно. 

Член 4 
Со подводна активности од членот 2 на овој 

правилник забрането е занимавање: 
а) во деловите на крабрежното море на Југо-

славија што ги спојуваат следните точки: 

1) А-Ѕ : 
В-Ѕ ѕ 
С-Ѕ = 

D-S : 

2) А-Ѕ : 

В - Ѕ = 

С-В = 

: 42028'45"N, D= 
t 42o22'00"N, D= 
42023'36"N, D= 

= 42Q25'25"N, D= 
: 42046'24"N, D= 

42C43,35,,N, D = 

42C45'36"N, D= 

480. 

Врз основа на членот 34 став 8 од Законот за 
крајбрежното море, надворешниот морски појас и 
ециконт^ненталниот појас на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 22/65), во согласност со др-
жавниот секретар за народна одбрана, сојузниот 
секретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ ПОДВОДНИ АКТИВНОСТИ ВО 

КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите под 

кои поединци, државни органи, работни и други 
организации можат да вршат подводни активности 
во крајбрежното море на Југославија. 

Член 2 
Како подводни активности, во смисла на овој 

правилник, се сметаат: нуркање со употреба на 
нуркачка опрема, фотографирање под морската по-
вршина, снимање филмови под морската површина 
и секое истражување на особините на морето и 
морското дно. 

Член 3 
Како нуркање со употреба на нуркачка опрема, 

во смисла на овој правилник, се смета престојот 
под морската површина со било кој вид автономна 
нуркачка опрема или опрема за снабдување со воз-
дух односно со смес гасови за дишење од површи-
ната, или со употреба на други средства што овоз-
можуваат подолго задржување и движење под вода. 

Како фотографирање под морската површина, 
во смисла на овој правилник, се смета снимањето 
со фото-апарат односно фото-камера (во црно-бела 
техника односно колор техника). 

Како снимање филмови под морската површи-
на, во смисла на овој правилник, се смета снима-
њето со кино-камери на краткометражни, долгоме-
тражни, документарни, научни и Други филмови под 
морската површина. 

3) А-Ѕ = 43o02'55"N, D= 

r-. B-S = 42058'25"N, D= 

- C-S = 42055'12"N, D= 

- D-S = 42C56'25"N, D= 

4) A - S 
B-S = 

5) A-S s 
B - S : 
C-S = 
D - S : 

6) A-S : 
B-S : 
C-S = 
D - S : 

7) A-S : 

B-S 
8) A-S 

B - S : 
C - S : 
D - S : 

: 43o02'25"N, D: 
: 42058'25"N, D= 

: 42o40'00"N, D = 
= 42o40'00"N, D= 
: 42o49'00"N, D = 
: 42 049WN, D= 
: 42o55'00"N, D = 
: 42o55'00"N, D= 
: 43o08'00"N, D= 
: 43o08'0Q"N, D= 
= 43o29'30"N, D= 

= 43o30'30"N, D= 
= 43037/35"N, D= 

: 43o38'00"N, D= 
: 43o27'00"N, D= 
= 43o23'20"N, D= 

:18023'36"E, 
: 18o32'00"E, 
:18o33'50"E 

а а в д к г Е 

:17o52'30"E 

:17o50'36,,E 

= 17045'48"E 

:17o00'15'TB 

: 16o59'50"E 

:17012'12"E 

17018/36"E 

= 17024'25"E 
= 17022'24"E 

:16o41'00"E, 
^HWOO'% 
: 16o41'00"E, 
17o00'00"E; 
: 15o55'00"E, 
:16O20W'E, 
= 16o20'00"E, 
15o55'0Q"E; 
:16023'35"E 

= 16023'24"E 
:15C54'48"E 

= 15o54'00"E, 
= 15o54'00"E, 
:16o12'20"E 

Срт Ростова), 

(остров Маму-
ла), 
Грт Кобила), 
('рт Доњи-лука 
Слано), 
Срт Соколиќ - . 
остров Јакљан), 
Срт Вратник - i 
полуостров Пе-
лешец), 
Грт Ловиште -
полуостров Пе-
лешец), 
(котлина Само-
град — остров 
Корчула), 
('рт Ражниќ — 
остров Корчу-
ла), 
(котлина Залаз 
— полуостров 
Пелешец); 
('рт Вишница). 
(котлина Црк-
вине — полу-
остров Леле . 
шец); ' 

Е-Ѕ = 43C24'48"N, D=16o12'00"E 

F-S = 
A-S: 

: 43C29'45"N. D = 
= 43o41/20//N, D = 

16o10'48"E 
:15031'12"E 

B-S = 43037'25"N, D = 15034'24"E 

C-S = 43o33'00"N, D = 15o41'00"E, 
D-S = 43o38'00"N, D = 15o47'00"E, 
E-S = 43o44'00"N, D = 15o41'00"E; 

10) A-S = 44029'36"N, D = 14o30'12"E 

Грт Јова - ос-
тров Чиово), 
Срт Марјан), 
('рт Оштрица 
Вела), 

('рт Гај - ос- , 
тров Шолта). 
('рт Обинушки 
Бок — рстров 
Шолта), 
('рт Јелинак) 
('рт Маде — ос-

тров Курба Ве-
ла), 
(светилник 
Блитвеница), 

(лука Балвани-
да — остров Ло-
шин,) 
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В-Ѕ = 44o26'00"N, D=14o26'00"E, 
С-Ѕ = 44o09'06"N, D=14049'18"E (светилник Вели 

. Рат — остров 
Д ути Оток). 

D-S = 44o08'24"N, D=14054'48"E ('рт Света Неде-
ла — остров Ду-
ги Оток), 

Е-Ѕ = 44o08'36"N. D = 14o56'50"E (јужен 'рт на 
рстровот Звери-
нац), 

F-S = 44012'12"N. D = 14С56'36"Е ('рт Криж - ос-
тров Сеструњ), 

G-S е 44012'48"N, D = 14o54'40"E (Стапањи 'рт -
остров Молат), 

Н-Ѕ = 44o20'50"N, D=14043'24"E (јужен Арат -
остров Силба), 

I -S е 44o26'30"N, D=14034'55"E f p T Радован -
остров Иловик) 

Ј - Ѕ = 44029'36"N, D=14032'36"E (котлина Тра-
сорка — остров 
Лошињ); 

И) А-Ѕ = 44048'15"N, D=14o00'15"E Срт Map л ера). 
В-Ѕ = 44o48'00"N, D=14o06'00"E, 
С-Ѕ = 44o55'00"N, D = 14o06'00"E, 
D-S = 44o55'10"N, D=14o02'20"E ('рт Кавало), 

12) A-S = 44058'55"N, D=13o44'00"E ('рт Барбарига), 
B-S = 44o57'00"N, D=13o38'00"E, 
C-S = 44o52'00"N, D = 13o42'00"E, 

- D-S = 44o51'40"N, D=13o48'05"E ('рт Бранкорсо); 
б) во деловите на крајбрежното море на одда-

леченост од 300 метра од брегот на островите Голи 
и Гргур: 

в) во деловите на крајбрежното море што оп-
фаќаат луки отворени за јавен сообраќај како и 
на пловните патишта вообичаени во поморскиот 
сообраќај; 

г) во деловите на крајбрежното море околу воен 
брод на оддалеченост од 300 метра во воени луки, 
како и непосредно до крајбрежната линија на под-
рачјето на означен или заграден воен објект. 

Во деловите на морето наведени во точ. в) и г) 
на ставот 1 од овој член забрането е и нуркање на 
здив. 

Член 5 
По исклучок од одредбите на членот 4 од овој 

правилник, југословенски државјани и работни и 
други организации на кои нуркање со употреба на 
нуркачка опрема и фотографирање под морската 
површина им претставува неопходно дејствие за 
вршење на работите на нивното занимање односно 
работите на нивната основна дејност можат во де-
ловите на морето од членот 4 став 1 точ. а), б) и в) 
на овој правилник без одобрение да вршат нурка-
ње со употреба на нуркачка опрема и фотографи-
рање под морската површина кога тие се врзани 
за вршењето на такви работи. 

Југословенски државјани и работни и други ор-
ганизации што не се опфатени со одредбата од ста-
вот 1 на овој член можат да вршат нуркање со 
употреба на нуркачка опрема и фотографирање под 
морската површина во деловите на крајбрежното 
море од членот 4 став 1 точ. а), б) и в) на овој пра-
вилник, ако добијат за тоа одобрение од органот 
на внатрешните работи во републиката определен 
со републички пропис. 

Врз основа на одобрението од органот на вна-
трешните работи од ставот 2 на овој член југосло-
венски државјани и работни и други организации 
можат во деловите на морето од членот 4 став 1 
точ. а), б) и в) на овој правилник да вршат и сни-
мање на филмови под морската површина и ис-
тражувања на особините на морето и морското дно. 

Член 6 
Во деловите на крајбрежното море што не се 

опфатени со одредбите од членот 4 на овој правил-
ник нуркање со употреба на нуркачка опрема и 

фотографирање под морската површина можат да 
се вршат без одобрение. 

Член 7 
За снимање филмови под морската површина 

и истражување особините на морето и морското дно 
потребно е одобрение и кога овие подводни актив-
ности се Бршат во крајбрежното море на Југосла-
вија вон од деловите на морето од членот 4 на овој 
правилник. Ова одобрение го издава органот на 
внатрешните работ,и во републиката определен со 
републички пропис. 

Одобрение од ставот 1 на овој член не ќ е 
потребно на југословенска работна или друга ор-
ганизација "кога снимањето на филмови под морска-
та површина односно истражувањето на особините 
на морето и морското дно го врши во рамките на 
својата основна дејност. 

Член 8 
Барањето за издавање одобрение за снимање 

филмови под морската површина односно барање-
то за истражување на особините на морето и мор-
ското дно во крајбрежното море на Југославија 
треба да содржи: име и презиме на лицето од,носно 
назив на работната или друга организација што 
го поднесува барањето; вид на филмот односно вид 
на истражувањето што има намера да го изврши; 
делови од крајбрежното море или подморјето во 
кои ќе се врши снимањето односно истражувањето; 
технички средства што ќе бидат користени и време 
во кое ќе се изврши снимањето односно истражу-
вањето. 

Член 9 
Државните органи и работните и други орга-

низации можат резултатите од истражувањето на 
особините на морето и морското дно, извршени во 
крајбрежното море на Југославија, да ги објават 
или да им ги отстапат на странски корисници само 
ако добијат за тоа одобрение од Државниот секре-
таријат за народна одбрана. 

Член 10 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат 

на подводните активности што ги врши Југосло-
венската народна армија. 

Член 11 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице: 

1) ако неовластено врши подводни активности 
во деловите на крајбрежното море опфатени со од-
редбите од членот 4 на овој правилник; 

2) ако без одобрение врши снимање на филмови 
под морската површина и истражување на особи-
ните на морето и морското дно (член 7 став 1); 

3) ако без одобрение објави или им отстапи на 
странски корисници резултати од истражувањето 
на особините на морето и морското дно извршени 
во крајбрежното море на Југославија (член 9). 

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за 
прекршок од ставот 1 на овој член и одговорното 
лице во работната или друга организација. 

Член 12 
Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни 

за прекршок поединец: 
1) ако во деловите на крајбрежното море наве-

дени во членот 4 од овој правилник врши без одо-
брение нуркање со употреба на нуркачка опрема 
и фотографирање под морската површина; 

2) ако во деловите на крајбрежното море на Ју-
гославија наведени во членот 4 став 1 точ. в) и г) 
врши нуркање на здив (член 4); 

3) ако во крајбрежното море на Југославија без 
одобрение врши снимање на филмови под морската 
површина односно истражување на особините на 
морето и морското дно. 
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Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 28-14/10 
27 Јуни 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачиќ, с. р. 

481. 

Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за 
патните исправи на југословенските државјани 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 28/66 и 1/67), 
во врска со членот 50 од Законот за народната од-
брана („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65), држав-
ниот секретар за народна одбрана издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДО-
БРЕНИЈА ЗАРАДИ ПАТУВАЊЕ И ПРИВРЕМЕН 
ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО НА ОБВРЗНИЦИ-

-РЕГРУТИ 

1. На обврзник-регрут кој сака да поднесе ба-
рање за издавање или продолжување на важењето 
на патната исправа или за издавање виза заради па-
тување и привремен престој во странство надлеж-
ниот општински орган на управата за народна од-
брана нема да му издаде одобрение предвидено со 
членот 50 од Законот за народната одбрана во след-
ните случаи, и тоа: 

1) ако пред поднесувањето на барањето за из-
давање одобрение му е доставен поединечен позив 
или е објавен општ позив за регрутирање или слу-
жење на воениот рок односно позив за системат-
ски лекарски преглед пред регрутирање или пред 
упатување на служење на воениот рок, или ако му 
е доставено писмено известување дека во рок од 
два месеца ќе му биде упатен позив за служење на 
воениот рок; 

2) ако е против него поведена кривична постап-
ка поради кривично дело неодзивање на позивот 
и одбегнување на воената служба (член 339 од Кри-

вичниот законик) или кривично дело одбегнување 
на воената служба со онеспособување или измама 
(член 340 од Кривичниот законик); 

3) ако поднесол барање за издавање одобрение 
во календарската година во која наполнува два-
есет и шест години живот, освен за службени па-
тувања или за спортски натпревари од кои се вра-
ќа во Југославија најдоцна до 1 декември на ка-
лендарската година во која наполнува дваесет и 
седум години живот. 

2. На обврзник-регрут за кој не постојат преч-
ки од точката 1 на оваа наредба ќе му се издаде 
одобрение заради патување и привремен престој во 
странство, одобрението за издавање или продол-
жување на рокот на важењето на патната исправа 
или за издавање виза важи шест месеци. 

3. Ако постојат пречки од точката 1 на оваа 
наредба за издавање одобрение на обврзник-регрут 
заради патување и привремен престој во странство, 
надлежниот општински орган на управата за на-
родна одбрана ќе донесе образложено решение со 
кое ќе го одбие барањето. 

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

Р. в. р . бр. 51 
29 јуни 1967 година 

Белград 
Државен секретар 

за народна одбрана 
генерал-лолковник. 

Никола Љубичиќ, с. р. 

482. 

Врз основа на членот 39 точка 1 од Законот за 
опојните дроги („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64), 
сојузниот секретар за здравство и социјална поли-
тика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОКА-

-ЛИСЈЕ И КАНАБИС ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ 

1. Кока-лисје и канабис можат, под условите о-
пределени со оваа наредба, да произведуваат само 
научноистражувачките установи што имаат свои 
опитни полиња. 

Како производство на опојни дроги од ставот 1 
на оваа точка се подразбира засевање, одгледување, 
берба и понатамошна преработка. 

2. Научноистражувачките установи можат да 
произведуваат кока-лисје и канабис само во коли-
чина која е неопходна за научноистражувачката ра-
бота. 

3. Производство на кока-лисје и канабис може 
да се врши само под надзор од работници на научно-
истражувачка установа, што имаат висока стручна 
спрема потребна за таа работа. 

4. Со кока-лисјето и канабисот мора да се по-
стапува на начин кој ја обезбедува нивната пра-
вилна употреба, сместување и чување. 

5. Научноистражувачка установа што сака да се 
занимава со производство на кока-лисје и канабис 
за научни цели, му поднесува на републичкиот ор-
ган на управата надлежен за работите на здравјето 
барање за определување обемот на производството. 

Барањето од ставот 1 на оваа точка мора да ги 
сбдржи следните податоци: 

1) назив на научноистражувачката установа; 
2) назначување на локацијата и големина на по-

вршината на опитното поле; 
3) вид на опојната дрога (кока-лисј^, канабис); 
4) обем на производството; 
5) цел на производството. 
6. Ако утврди дека научноистражувачката ус-

танова како подносител на барањето ги исполнува 
условите пропишани со оваа наредба, републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на здрав-
јето го определува обемот на производството на 
кока-лисје односно канабис. 

7. Научноистражувачката установа води еви-
денција во која ги внесува следните податоци: 

1) вид на опојната дрога (кока-лисје, канабис); 
2) големина на површината засеана со опојна 

Дрога; 
3) добиена количина опојна дрога; 
4) потрошена количина опојна дрога; 
5) крајна постапка со опојната дрога. 
8. Сите произведени количини на кока-лисје и 

канабис, и нивните преработки, што се искористени 
за научни цели, мораат веднаш по извршената нау-
чноистражувачка работа да се уништат на начинот 
што ќе го определи за тоа посебно образувана ко-
мисија од страна на научноистражувачката устано-
ва која го известува за тоа републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на здравјето. 

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

15/1 бр. 336/66 
15 мај 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за здравство и социјална 
политика, 

Драгутин Косовац, с. р. 
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483. 

Врз основа на членот 26 став 4 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67) ди-
ректорот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБВРСКА 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИЦИ ЗА ПРОИЗВО-
ДИТЕ ЧИИ ЦЕНИ СЕ ФОРМИРААТ СПОРЕД У-

СЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Во Наредбата за обврка за доставување це-
новници за производите чии цени се формираат спо-
ред условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 30/67) во точката 1 став 1 уводна реченица по 
зборовите: „бр. 30/67" се додаваат зборовите: „и 
37/67", а на крајот на одредбата под 11 точката се 
заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат 
две нови одредби, кои гласат: 

„12) преработена кожа, 
13) кожени обувки.". 

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

Бр. 04-15/1 
17 јули 1967 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за цени, 
Никола Филиповиќ, с. р. 

Методи за испитување на едноо-
бразноста на локалната карактери-
стична импеданса (Zx) — — — — 

Методи за мерење на слабеењето 
Испитување стабилноста на ка-

пацитетите при промена на темпера-
турата на кабелот — — — 

Испитување на стабилноста на 
слабеењето при промена на" темпера-
турата на кабелот — — 

JUS N.C6.010 
JUS N.C6.011 

- JUS N.C6.015 

- - JUS N.С6.016 

JUS N.C6.017 

Испитув-ање на термичката ста-
билност на каблите паради излагање 
на крајни температури — — — — 

Испитување на деформацијата на 
диелектоикот - - - — — — JUS N.C6.018 

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

3. Југословенските стандарди од точк-ата 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јануари 1968 го-
дина. 

Бр. 23-4704/1 . 
6 јули 1967 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ с. р. 

484. 
-анга 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од З-аконот 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 КАБЛИ 

ЗА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИИ 

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

Кабли за радио-фоеквенции: 
Дефиниции и објасненија — — JUS N.C6.000 
Барања за спроводници и диелек-

трик - - - - - - - - JUS N.C6.001 
Методи за мерење на средната ка-

рактеристична импеданса (Zm) и ре-
лативната брзина на простирањето — JUS N.C6.002 

Специфичен отпор на внатреш-
ниот (ih) спроводник и отпор на изо-
лацијата - - - - - - - JUS N.C6.003 

Испитување на диелектричната 
цврстина на јадрото на кабелот — JUS N.C6.004 

Испитување на континуалноста 
на сребрената облога на внатрешните 
спроводници - - — - - — JUS N.06.005 

Испитување на диелектричната 
цврстина на обвивката на кабелот — JUS N.C6.006 

Испитување на диелектоичната 
Цврстина на обвивката на кабелот со 
метода на празнење (корона) — — JUS N.C6.007 

Мерење на капацитетите и капа-
цитативната несиметрија — — — JUS N.C6.008 

Методи за испитување на едно-
обо^зноста на ефективната каракте-
ристична импеданса (Ze) - - - JUS N.C6.003 

485. 

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 ГАЈТА-

НИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

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

Телекомуникации: 
Гајтани изолирани со термопла-

стични маси. Општи технички про-
писи - - - - - - - - - JUS N.C2 031 

Приклучен гајтан, отпорен спре-
ма влага, TG 30 — — — — — — 

Приклучен гајтан со впредени ца-
рици, отпорен спрема влага, TG 31 

Приклучен гајтан, отпорен спре-
ма прскачка" вода, TG 40 — — — 

JUS N.C2.330 

JUS N.C2.331 

JUS N.C2.340 
Приклучен гајтан со впредени ца-

рици, отпорен спрема прикачка вода, 
TG 41 - - - - - - - - - JUS N.C2.341 

Гајтан за телекомуникациони апа-
рати, отпорен спрема влага, TG 80 — JUS N.C2.380 

Гајтан за телекомуникациони апа-
рати, отпорен спрема прскачка вода, 
T G 9 0  JUS N.C2.390 

JUS N.C2.395 
Гајтан за телекомуникациони апа-

рати, отпорен спрема влага, TG 95 — 
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. ' 
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3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1968 година. 

Бр. 23-4705/1 
в јули 1967 година 

Белград 

Директор на 
Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ с. Р-

486. 

Врз основа на членот 20 точ. 3 и 4, во врска со 
чл. 16 и 23 од-Законот за Сојузниот совет за коор-
динација на научните дејности и за Сојузниот фонд 
за финансирање на научните дејности („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), управниот одбор на Со-
јузниот фонд за финансирање на научните дејно-
сти распишува 

К О Н К У Р С 
З А Д А В А Њ Е С Р Е Д С Т В А З А Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Н А 
П Р О Е К Т О Т „ С И С Т Е М Н А Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е 
Ц Е Н Т Р А Л Н И Н А У Ч Н И И С Т Р У Ч Н И Б И Б Л И О -

Т Е К И " 

1. СОЈУЗНИОТ фонд за финансирање на научните 
дејности (во понатамошниот текст: Фондот) ќе да-
ва средства, во согласност со Програмата на науч-
ните дејности што ќе се финансираат со учество 
на Сојузниот фонд за финансирање на научните 
дејности во 1967 година, а што ја усвои Сојузниот 
совет за координација на научните дејности на X 
седница од 18 мај 1967 година, под условите пропи-
шани со овој конкурс како учество во финансира-
ње на проектот „Систем на југословенските цен-
трални научни и стручни библиотеки". 

2. На конкурсот можат да учествуваат специ-
јализирани институции за собирање, обработка и 
ширење на научна документација и информации. 

3. Во согласност со програмата од точката 1 на 
овој конкурс, средства за финансирање на проектот 
од точката 1 на овој конкурс ќе обезбедат Фондот 
и Сојузната стопанска комора. 

4. Барањето за доделување средства за финан-
сирање на проектот од точката 1 на овој конкурс 
треба да содржи: 

1) разработена програма за работа на проектот, 
со динамика на извршувањето; 

2) податоци за научноистражувачките кадри 
што ќе работат на проектот; 

3) претсметка на трошоците, со динамика и спе-
цификација на употребата на средствата. 

5. Приоритет при доделувањето на средствата 
за финансирање на проектот од точката 1 на овој 
конкурс ќе имаат подносителите на барањето: 

1) што со разработената програма за работа на 
проектот ќе ја опфатат основната тематика и што 
според состојбата на научноистражувачките кадри, 
искуствата и резултатите даваат повеќе гаранција 
дека во предвидениот рок успешно ќе ја извршат 
програмата за работа; 

2) што за проектите чија реализација го бара тоа 
ќе обезбедат соработка на сродни установи и ор-
ганизации, а кои за тоа имаат потребни кадровски 
и материјално"технички услови; 

3) чија развојна ориентација и специјализација 
Ја опфаќа научноистражувачката проблематика на 
подрачјето во кое спаѓа проектот. 

6. Барањата за доделување средства според овој 
конкурс му се поднесуваат на Фондот во рок од 
60 дена од денот на објавувањето на конкурсов во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Претседател 
на управниот одбор 

Директор на Фондот, на Фондот, 
Радивое Ранчевиќ, с. р. Милош Пољаншек, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Планот за употреба 
на средствата од Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на стопанскиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и краишта за пе-
риодот од 1966 до 1970 година, објавен во „Слулѕбен 
лист на СФРЈ", бр. 29/67, се поткраднаа долу на-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
Н А П Л А Н О Т З А У П О Т Р Е Б А Н А С Р Е Д С Т В А Т А О Д 
Ф О Н Д О Т Н А Ф Е Д Е Р А Ц И Ј А Т А З А К Р Е Д И Т И Р А -
Њ Е Н А С Т О П А Н С К И О Т Р А З В О Ј Н А С Т О П А Н -
С К И Н Е Д О В О Л Н О Р А З В И Е Н И Т Е Р Е П У Б Л И К И И 
К Р А И Ш Т А З А П Е Р И О Д О Т О Д 1966 Д О 197Д 

Г О Д И Н А 

Во точката 2 став 1 под г) наместо зборовите: 
„до втасаноста" треба да стои: „по втасаноста". 

Во точката 6 наместо зборовите: „заради усо-
гласен развој на стопанството на целата земја, а 
чија изградба беше и една од причините за" треба 
да стои: „како услов на усогласен развој на сто-
панството на целата земја, а чија изградба беше 
покрај другите и еден од критериумите врз основа 
на кои е утврдено". 

Од Фондот на федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и краишта, Белград, 11 јули 1967 
година. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
дд државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
З А О Т П О В И К О Д Д О Л Ж Н О С Т А Н А И З В О Н Р Е Д Е Н 
И О П О Л Н О М О Ш Т Е Н А М Б А С А Д О Р Н А С О Ц И Ј А -
Л И С Т И Ч К А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О -
С Л А В И Ј А В О Р Е П У Б Л И К А К И П А Р И З А Н А З Н А -
Ч У В А Њ Е И З В О Н Р Е Д Е Н И О П О Л Н О М О Ш Т Е Н А М -
Б А С А Д О Р Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Ф Е Д Е Р А Т И В -
Н А Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А В И Ј А В О Р Е П У Б Л И -

К А К И П А Р 

I 
Се отповикува 
Бранко Вучиниќ ед должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Со,цијалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ки-
пар. 

II 
Се назначува 
Душан Благоевиќ, досегашен началник на Упра-

вата во Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Кипар. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќ е 

ГОI изврши, овој указ. 
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Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 81 
19 јуни 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 то.чка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА 

I 
Се отповикува 
Вјекослав Папиќ од должноста на извонреден 

И ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република Ав-
стрија. 

П 
Се назначува 
Лазар Мојсов, досегашен советник на држав-

ниот секретар за надворешни работи, за извонреден 
И ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. t 

У. бр. 82 
30 јуни 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

II 
Се назначува 
Крсто Булаиќ, досегашен советник на држав-

ниот секретар за надворешни работи, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Јапонија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 84 

6 јули 1967 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на чле-
нот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

БОЛИВИЈА 

I 
Се назначува 
Лука Бела мариќ, досегашен ополномоштен ми-

нистер во ДржавЕадот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Боливија. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го извршни овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 86 
8 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈАПОНИЈА И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈАПОНИЈА 

Се отповикува 
Владимир Роловиќ од должноста на извонреден 

И ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Јапонија. 

Претседателов на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈ-

ЦАРИЈА 

I 
Се отповикува 
Мара Радиќ од должноста на извонреден и о -

полиомоштен амбасадор на Социјалистичка Феде^ 
ративна Република Југославија во Швајцарија. 
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II 
Се назначува 
Љубо Илиќ, досегашен амбасадор во Државниот 

секретаријат за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Швајцарија 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се назначува Хасан Шиљак, помошник секре-
тар на укинатиот Сојузен секретаријат за индус-
трија и трговија, за помошник сојузен секретар за 
стопанство. 

Б. бр. 63 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

У. бр. 90 
10 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. Претседател, 

Мика Шпиљак, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за 

сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ПО-
МОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

Се разрешува Антоние Тасиќ од должноста по-
мошник сојузен секретар за финансии, поради оде-
ње на друга должност. 

Б. бр. 94 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 70 став 8 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се назначува Јосип Гарван, помошник секретар 
на укинатиот Сојузен секретаријат за индустрија и 
трговија, за помошник сојузен секретар за сто-
панство. ^ 

Б. бр. 64 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 69 став 3 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО 

Се назначува Марко Кржишник, досегашен ра-
ководител на Секторот за општествено-економски 
односи па Сојузната конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, 
за потсекретар во Сојузниот секретаријат за сто-
панство. 

В. бр. 62 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен 

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се назначува Душан Чеховин, помошник се-
кретар на укинатиот Сојузен секретаријат за ин-
дустрија и трговија, за помошник сојузен секретар 
за стопанство. 

Б. бр. 65 
28 јуни 1967 година 

Белград 

извршен совет Сојузен извршен совет 

Претседател, Претседател, 
Мика Шгаљак, е. РЈ Мика Шпиљак, с. Р, 
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Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се назначува Гуро Узелац, советник на сојуз-
ниот секретар не укинатиот Сојузен секретаријат 
за индустрија и трговија, за помошник сојузен се-
кретар за стопанство. 

В бр. 66 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се назначува Душдн Нејков, помошник претсе-
дател на укинатиот Сојузен комитет за туризам, за 
помошник сојузен секретар за стопанство. 

В. бр. 69 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

в Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

' Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се назначува Антон Дебрецин, помошник се-
кретар на укинатиот Сојузен секретаријат за земјо-
делство и шумарство, за помошник сојузен секре-
тар за стопанство. 

В. бр. 67 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се назначува Љубомир Бабиќ, советник во уки-
натиот Сојузен секретаријат за индустрија и трго-
вија, за помошник сојузен секретар за стопанство. 

В. бр. 70 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се назначува Василие Драговиќ, помошник се-
кретар на укинатиот Сојузен секретаријат за сообра-
ќа ј и врски, за помошник сојузен секретар за сто-
панство. 

Б. бр, 68 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се назначува Милорад Савиќевиќ, досегашен 
советник во Сојузниот секретаријат за финансии, 
за помошник сојузен секретар за стопанство. 

Б. бр. 71 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. Р-
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Врз основа на членот 71 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се назначува Владимир Дамјановиќ, советник 
на сојузниот секретар не укинатиот Сојузен секре-
таријат за земјоделство и шумарство, за советник 
на сојузниот секретар за стопанство. 

Б. бр. 72 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. Р 

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се назначува Александар Дрљача, досегашен 
советник на сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, за помошник сојузен секретар за надвореш-
на трговија. 

Б. бр. 75 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 71 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се назначува' Божидар Поповиќ, советник на 
сојузниот секретар на укинатиот Сојузен секрета-
ријат за здравство и социјална политика, за со-
ветник на сојузниот секретар за стопанство. 

Б. бр. 73 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се назначува др Петар Томиќ, досегашен со-
ветник на Сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, за помошник сојузен секретар за надвореш-
на трговија. 

Б. бр. 76 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 69 став 3 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 

Се назначува Ѓука Мартиновиќ, потсекретар во 
укинатио. Сојузен секретаријат за земјоделство и 
шумарство, за потсекретар во Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија 

Б. бр. 74 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. Р, 

Врз основа на членот 71 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се назначува Јоже Корошец, досегашен совет-
ник во Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, за советник на сојузниот секретар за над-
ворешна трговија. 

Б. бр. 77 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се назначува Слободан Гаиќ, досегашен совет-
ник во Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, за советник на сојузниот секретар за надво-
решна трговија. 

Б бр. 78 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРАВОСУД-

СТВО 

Се назначува Милое Дилпариќ, советник на со-
јузниот секретар на укинатиот Сојузен секретари-
јат за правосудство, за советник не претседателот 
на Сојузниот совет за правосудство. 

Б. бр 81 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

Се назначува Густав Задник, досегашен сора-
ботник во Одделението за аналитички работи во 
Централниот комитет на Сојузот на комунистите на 
Југославија, за помошник сојузен секретар за фи-
нансии. 

Б. бр. 79 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД 

Се назначува Иван Пај, помошник секретар на 
укинатиот Сојузен секретаријат за труд, за помош-
ник претседател на Сојузниот совет за труд. 

Б бр. 82 
28 јуни 1967 година 

Белград 

совет Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

Се назначува Славко Кухар, помошник секре-
тар на укинатиот Сојузен секретаријат за правосуд-
ство, за помошник претседател на Сојузниот совет 
за правосудство'. 

Б. бр, 68 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД 

Се назначува др Милое Николиќ, помошник 
секретар на укинатиот Сојузен секретаријат затрул, 
за помошник претседател на Сојузниот совет за 
труд. 

Б. бр. 71 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. Р-
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Врз основа не членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации ^Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД 

Се назначува Милијан Поповиќ, помошник се-
кретар на укинатиот Сојузен секретаријат за труд, 
за помошник претседател на Сојузниот совет за 
труд. 

В. бр. 84 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД 

Се назначува Беќа Ќамил, советник на сојуз-
ниот секретар не укинатиот Сојузен секретаријат за 
труд, за советник на претседателот на Сојузниот со-
вет за труд. 

Б. бр. 87 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД 

Се назначува Џабир Џабири, досегашен секре-
тар на Извршниот совет на Автономна Покраина 
Косово и Метохија, за помошник претседател на 
Сојузниот совет за труд. 

В. бр. 85 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИ-

ЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Се назначува др Светомир Јауковиќ, помошник 
секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за 
здравство и социјална политика, за помошник прет-
седател не Сојузниот совет за здравство и социјална 
политика. 

Б. бр. 88 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, с. р. Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД 

Се назначува Теодор Томиќ, советник на сојуз-
ниот секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за 
труд, за советник на претседателот на СОЈУЗНИОТ со-
вет за труд. 

Б. бр. 74 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. Р, 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Се назначува Венцеслав Павлов, директор на 
укинатата Управа за фармацеутска служба и ме-
дицинско снабдуваше, за помошник претседател на 
Сојузниот совет за здравство и социјална политика. 

Б. бр. 77 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИ-

ЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Се назначува Вјера Ковачевиќ, помошник сек-
ретар на укинатиот Сојузен секретаријат за здрав-
ство и социјална политика, за помошник претседа-
тел на Сојузниот совет за здравство и социјална по-
литика. 

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА 

ПЛОВИДБА 

Се назначува за помошник директор на Сојуз-
ната управа за цивилна воздушна пловидба Радос-
лав Радосављевић досегашен помошник директор 
на Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба. 

В. бр. 93 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Б. бр. 90 
28 јуни 1967 година 

Белград 
t 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО 

И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Се назначува Слободан Пенезиќ, досегашен со-
ветник во Сојузниот совет за здравство и социјална 
политика, за советник на претседателот не Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална политика. 

В. бр. 91 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на членот 48 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува Михајло Буковиќ, досегашен ди-
ректор на Сојузниот завод за стопанско планира-
ње, за потсекретар во Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 95 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р, 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 88 став 1 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕ-

НИТЕ ПРОИЗВОДИ 

Се назначува Милорад Кораќ, досегашен по-
мошник директор на Дирекцијата за исхрана, за 
помошник директор на Дирекцијата за резерви на 
прехранбени производи. 

Б. бр. 92 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен 

Врз основа на членот 48 од Законот за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува Димитар Бојковски, потсекретар 
во укинатиот Сојузен секретаријат за сообраќај и 
врски, за потсекретар во Сојузниот извршен совет. 

В. бр. 96 
28 јуни 1967 година 

Белград 

совет Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

' Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

Се назначува Велимир Гиновски, помошник се-
кретар на укинатиот Сојузен секретаријат за индус-
трија и трговија, за помошник сојузен секретар за 
финансии. 

Б. бр. 99 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за осно-
вање Југословенски организационен комитет за при-
готвување на Петтиот светски конгрес за спречува-
ње несреќи при работата и професионални заболу-
вања („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/65), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е т 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ПРИГОТВУ-
ВАЊЕ НА ПЕТТИОТ СВЕТСКИ КОНГРЕС ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ НЕСРЕЌИ ИРИ РАБОТАТА И ПРО-

ФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА 

Се именува за член на Југословенскиот органи-
зационен комитет за приготвување на Петтиот свет-
ски конгрес за спречување несреќи при работата и 
професионални заболувања Маријан Логар, дирек-
тор на Заводот за заштита при работата - Загреб. 

Б. бр. 100 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
9 Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основана членот 6 од Законот за усогласу-
вање со Уставот на прописите за установите што ги 
основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ \ 
бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕ-
ТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПО-

ЛИТИКА И СТОПАНСТВО 
I 

1. Во Советот на Институтот за меѓународна по-
литика и стопанство делегираат претставници: 

1) Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти; 

2) Економскиот факултет во Љубљана; 
3) Факултетот на политичките науки во Загреб; 
4) Правниот факултет во Белград; 
5) Сојузната конференција на Социјалистичкиот 

сојуз на работниот народ на Југославија; 
6) сојузот на здруженијата на правниците на 

Југославија; 
7) Сојузот на здруженијата на економистите на 

Југославија. 
2 Организациите од точката 1 на ова решение 

делегираат во советот по еден претставник. 
3. На претставниците што ќе ги делегираат Др-

жавниот секретаријат за надворешни работи, Еко-
номскиот факултет во Љубљана, Факултетот на по-
литичките науки во Загреб и Правниот факултет 
во Белград, мандатот на член на советот им трае 
една година. 

Б. бр. 97 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласу-
вање со Уставот на прописите за установите што ги 
основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕ-

ТОТ НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ 

1. Во советот на Новинската агенција Танјуг де-
легираат претставници: 

1) Секретаријатот за информации на Сојузниот 
извршен совет; 

2) Деловното здружение на новинско-издавач-
ките претпријатија; 

3) Југословенската радио-телевизија; 
4) Сојузната конференција на Социјалистичкиот 

сојуз на работниот народ на Југославија; 
5) Заедницата на Југословенските пошти, теле-

графи и телефони. 
2. Деловното здружение на новинско-издавач-

ките претпријатија и Југословенската радио-теле-
визија, делегираат во советот по три претставници, 
а другите органи и организации од точката 1 на ова 
решение по еден претставник. 

3; На првите делегирани претставници на Југо-
словенската радио-телевизија, Сојузната конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Југославија и на Заедницата на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони мандатот на член на 
советот им трае една година. 

Б. бр, 98 
28 јуни 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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448. 

452. 

453. 

454. 

455. 

456. 

457. 

458. 

459. 

460. 

461. 

462. 

463. 

464. 

465. 

466 

467. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Зкон за ратификација на Меѓународната 
конвенција за укинување на сите форми 
на расна дискриминација — — - — 893 
Закон за измени и дополненија на Ос-
новниот закон за претпријатијата - — 893 
Закон за измени и дополненија на За-
конот за средствата на стопанските орга-
низации — — — — - — — — 894 
Закон за дополнение на Законот за ус-
тановувањето на интересот на фондовите 
во стопанството — — — — — — 897 
Закон за измени и дополненија на Ос-
новниот закон за единствените стопански 
комори и деловната соработка во сто-
панството — — — — — — — — 891 
Закон за Фондот за кредитирање и оси-
гурување на определени извозни работи 89Ѕ 
Закон за дополненија на Основниот за-
кон за данокот на промет — — — — 90С 
Закон за измена на Законот за Тарифа-
та на сојузниот данок на промет — — 90С 
Закон за данокот на добивка на стран-
ски лица што вложуваат средства во до-
машна стопанска организација за заед-
ничко работење — — — — — — 90С 
Закон за дополненија на Основниот за-
кон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 90Ј 
Закон за измена и дополнение на Ос-
.новниот закон за пензиското осигурување 90̂  
Одлука за определување дел од интере-
сот што и останува на Народната банка 
на Југославија за извршување на нејзи-
ните задачи во 1967 година - - - - 90: 
Одлука за разрешување и именување 
член на Одборот за Наградата на Анти-
фашистичкото веќе на народното осло-
бодување на Југославија — — — — 90' 
Одлука за давање согласност на одлу-
ката на Советот на Југословенскиот за-
вод за продуктивност на трудот за из-

4 двојување на погонот Кино-фото лабо-
раторија на Заводот и за неговото при-
соединување кон претпријатието за увоз-
и з в о з и промет на кино и фото матери-
јали и опрема „Cinephoto" во Белград — 
Одлука за определување на распоните 
на личните доходи на функционерите 
што ги именува Сојузната скупштина и 
на судиите на Уставниот суд на Југо-
славија, Врховниот суд на Југославија 
и Врховниот стопански суд —- — — — 
Одлука за додатоците за вршење на функ-
цијата на функционерите што ги избира 
или ги именува Сојузната скупштина — 
Одлука за определување бројот на су-
дии на Врховниот суд на Југославија и 
за избор на претседател и судии на Вр-
ховниот суд на Југославија — — — — 
Одлука за определување бројот на судии 
на Врховниот стопански суд и за избор 
на претседател и судии на Врховниот 
стопански суд — — — 
Одлука за именување сојузен јавен об-
винител — — — — — - — 906 
Одлука за именување сојузен јавен пра-
вобранител — — — — — — - 906 

468. Одлука за избор на судии на Уставниот 
суд на Југославија - - - - - -

Страна 

907 
469. Одлука за разрешување на претседател 

и заменик претседател и за именување 
претседател на Сојузниот совет за коор-
динација на научните дејности — — — 907 

470. Одлука за именување генерален дирек-
тор на Службата на општественото кни-
говодство — — — — — — — — 907 

471. Одлука за именување заменик претседа-
тел на Сојузниот совет за правосудство 907 

472. Одлука за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на сто-
панскиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и краишта — — 908 

473. Одлука за именување членови на Сојуз-
ниот совет за образование и култура — 908 

474. Одлука за именување членови на Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална по-
литика — — — — — — — — — 909 

475. Одлука за именување членови на Сојуз-
ниот совет за труд — — - — — — 909 

476. Одлука за именување членови на Сојуз-
ниот совет за правосудство — — — — 910 

477. Одлука за потврдување на Правилникот 
за дополнение на Правилникот за работа 
на Одборот за Наградата на Антифашис-
тичкото веќе на народното ослободување 
на Југославија — — — — — — — 910 

478. Одлука за именување секретар на Про-
светно-културниот собор — — — — 910 

479. Уредба за дополнение на Уредбата за 
формирањето на продавните цени според 
условите на пазарот — - - - 911 

904 

904 

905 

905 

- 906 

480. Правилник за вршење подводни актив-
ности во крајбрежното море на Југо-
славија — — — - — - — — 

481. Наредба за ограничувањата за издавање 
одобренија заради патување и привремен 
престој во странство на обврзници-ре-
грути — — — — — — — — — 

482. Наредба за условите за производство на 
кока-лисје и канабис за научни цели — 

483. Наредба за дополнение на Наредбата за 
обврска за доставување ценовници за 
производите чии цени се формираат спо 
ред условите на пазарот 

484. Решение за југословенските стандарди за 
кабли за радио-фреквенции - - -

485. Решение за југословенските стандарди за 
гајтани за телекомуникации 

486. Конкурс за давање средства за финанси-
рање на проектот „Систем на југословен-
ските централни научни и стручни биб-
лиотеки" — — — — — — — — 

Исправка на Планот за употреба на сред-
ствата од Фондот на федерацијата за 
кредитирање на стопанскиот развој на 
стопански недоволно развиените репуб-
лики и краишта за периодот од 1966 до 
1970 година — — — — — — — — 

911 

913 

913 

- - - 914 

Ј914 

- - 914 

915 
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