
Среда, 19 октомври 1966 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 40 ГОД. XXII 

477. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 

ЗА САДНИОТ МАТЕРИЈАЛ 
Се прогласува Основниот закон за садниот ма-

теријал, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 13 октомври 1966 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 13 
октомври 1966 година. 

П. Р. бр. 480 
14 октомври 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. Р 

Претседател: 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р, 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА САДНИОТ МАТЕРИЈАЛ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Садниот материјал за овоштарско. лоз јар еко, 

хмеларско и шумско производство (во поиатамојш-
ниот текст: оадниот материјал) мора да му одговара 
на пропишаниот квалитет и другите пропишани ус-
лови. 

Како саден материјал во смисла на овој закон, 
се подразбираат растенијата и деловите од расте-
нија произведени по генеративен или вегетативен 
пат, што служат за по дирање насади, во овоштар-
ството, лозјарството, хмеларството и шумарството. 

Член 2 
Саден материјал можат да произведуваат и да 

пуштаат во промет само работни организации. 
Работните организации можат да произведуваат 

саден материјал и во кооперација со индивидуални 
производители. 

Работните организации и други правни лица 
можат да користат само саден материјал што му 
одговара на пропишаниот квалитет и другите про-
пишани услови. 

Одредбите од овој закон не се , однесуваат на 
садниот материјал што го произведуваат индивиду-
алните производители за сопствени потреби. 

Член 3 
Садниот материјал за овоштареко, лозјарско и 

земел арско производство (во понатамошниот текст: 
земјоделскиот саден материјал) може да беде само 
сортен, а шумскиот —• сел експониран и нормален, 

Како сортен саден материјал се подразбира 
садниот материјал добиен по генеративен пат од 
подлоги произведени од семе што е произведено 
според прописите за производство на семе, и сад-
ниот материјал добиен по вегетативен пат од репро-
дукционен материјал кој произлегува од одбрани 
и признаени матични стебла и хибриди. 

Како селекцикжиран шумски саден материјал 
се подразбира садниот материјал добиен по гене-
ративен пат од селекционирано шумско семе про-
изведено според прописите за производство на 
шумско семе, и садниот материјал добиен по веге-
тативен пат од репродукционен материјал кој про-
излегува од одбрани и признаени селекционирани 
стебла со определени квалитетни својства (селек-
ционирани клонови), елитни матични стебла на 
шумски дрвја и селекционирани стебла од план-
т а ж а одгледување. 

Како нормален шумски саден материјал се под-
разбира садниот материјал добиен по генеративен 
пат од „нормално шумско семе произведено според 
прописите за производство на шумско семе, и сад-
ниот материјал добиен по вегетативен пат од ре-
продукционен материјал кој произлегува од одбрани 
и признаени стебла со определени квалитетни свој-
ства (клонови), матични стебла На шумски дрвја со 
нај квалитетни својства (матични плус-стебла на 
шумски дрвја) и стебла од плантажѕно одгледување 
со нај квалитетни својства (плус-стебла од платеж-
но одгледување). 

Член 4 
Самоизникната дива Лоза (Vitis silvestris), лоза 

од директнородни хибриди и лоза од други хибриди 
не смее да се користи за производство на лозов 
саден материјал, ако врз основа на овој закон не 
е определено поинаку. 

II. ПРОИЗВОДСТВО НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

1. Производство 
Член 5 

Со производство на саден материјал можат да 
се занимаваат работните организации што исполну-
ваат определени услови во поглед објектите, опре-
мата и стручниот кадар за производство па саден 
материјал, што обезбедуваат стручна контрола над 
производството на саден материјал и што се запи-
шани во регистарот на производителите на саден 
материјал. 

Регистарот на производителите на саден мате-
ријал го води органот определен со закон на ре-
публиката. 

Член в 
За производство на саден материјал може да се 

употреби само здрав и квалитетен репродукционен 
материјал добиен на начинот определен во чл. 3 и 
15 на овој закон. 

Член 7 
Со стручна контрола над производството на 

Земјоделски и шумски саден материјал се утврду-
ваат: потеклото, генетските особини и сортната чис-
тота, односно, видовите репродукционен материјал 
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што ќе се употребат за производство на саден ма-
теријал. 

Стручната контрола ја врши работната органи-
зација што произведува саден материјал, преку сво-
ја стручна служба или заедничка стручна служба 
што ја организирала со друга работна организација, 
или преку научна или стручна установа, што ги ис-
полнуваат пропишаните услови за тоа. 

Работната организација односно установа-чија 
служба извршила стручна контрола над производ-
ството на-земјоделски односно шумски саден мате-
ријал издава уверение за сортната чистота за земјо-
делски саден материјал, а за ^шумски саден матери-
јал — уверение за потеклото на садниот материјал^ 
ако садниот материјал им одговара на условите од 
»еленот 3 каквој закон и другите пропишани услови. 

Здравствената состојба на садниот материјал се 
утврдува сторел прописите за заштита на растенија-
та од болести и штетници. 

2. Квалитет вл садниот материјал 
Член 8 

Садниот материјал мора да му одговара на ју-
гословенскиот стандард односно на пропишаните 
норми за квалитетот ако не е проголтан југословен-
ски стандард. 

Член 9/ 
Квалитетот на садниот материјал се утврдува 

пред неговото пуштање во промет односно пред ко-
ристењето за сопствени потреби. 

Квалитетот на садниот материјал се определува 
врз основа на потеклото, надворешното обележје, 
здравствената состојба и другите негови особини. 

3. Признавање новосоздадени сорти 

Член 10 
За признавање на новосоздадени сорти и до-

машни и одомашени странски сорти земјоделски 
саден материјал и селекциониран шумски саден ма-
теријал, како и за одобрување да се воведе во про-
изводство странски саден материјал врз основа на 
испитување на производните својства во еколошки-
те и економските услови на нашата земја (интро-
дукција), решава Сојузниот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство на предлог од стручна ко-
мисија односно определена стручна установа. 

Сојузниот секретар за земјоделство и шумар-
ство ја формира стручната комисија од ставот 1 
на овој член од редот на истакнати научни и струч-
ни работници односно ја определува стручната ус-
танова од ставот 1 на овој член. 

Член 11 
Својството на ново создадена сорта саден мате-

ријал и се признава на создадената сорта саден ма-
теријал која се разликува од познатите сорти са-
ден материјал. 

Член 12 
Врз основа на решението за признавање ново-

создаден сорта саден материјал од членот 10 став 
1 на овој закон авторот на новосоздадената сорта 
се здобива со правата согласно со прописите -за па-
тентите и техничките унапредувања. 

Односите помеѓу авторот на новосоздадената 
сорта и работната организација што ја користи таа 
сорта за производство на саден материјал се утвр-
дуваат со договор. 

Член 13 
На признаена новосоздаден сорта земјоделски 

саден материјал односно селекциониран шумски са-
ден материјал ќе и се одземе својството на сортен 
односно селекциониран саден материјал, а на стран-
ска сорта за која е одобрена интродукција и на која 
и е признаено својство на сортен саден материјал 
— ќе fi се одземе тоа својство ако престане да ги 
исполнува условите за сортен саден материјал. 

Член 14 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство води регистар на новосоздадените сорти са-
ден материјал и води евиденција за признаените 
домашни и одоношени странски сорти земјоделски 
саден материјал и селекциониран шумски саден ма-
теријал и за сортите саден материјал чија репро-
дукција е одобрена. 

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство објавува во „Службен лист на СФРЈ" спи-
сок на сортите саден материјал што се затрпани во 
регистарот односно се бришени од регистарот на 
новосоздадените сорти саден материјал и список на 
сортите саден материјал за кои се води евиденција 
во смисла на одредбите на ставот 1 од овој член 
односно што се бришени од таа евиденција. 

4. Одбирање и признавање матични стебла, хибриди 
и клонови 

Член 15 
Одбирање и признавање матични стебла и хи-

бриди односно се лекци оштрени клонови, елитни ма-
тични стебла на шумски дрвја и семенци санирани 
стебла од плантажно одгледување, како и клонови, 
матични плус-стебла на шумски дрвја и плус-сте-
бла од плантажно одгледување (член 3 ст. 2, 3 и 4), 
врши органот на управата односно организацијата 
определена со републички пропис. 

III. ПРОМЕТ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 16 
Со промет на саден материјал можат да се за-

нимаваат работните организации кои според одред-
бите на о&ој закон имаат право да произведуваат 
саден материјал (член 5), ако ги исполнуваат оп-
штите услови за вршење трговска дејност. 

Со промет на саден материјал на мало можат 
да се занимаваат и други работни организации, ако 
ги исполнуваат општите усови за вршење трговска 
дејност. 

Пренесувањето на недовршено производство на 
саден материјал од еден расадник в>о друг заради 
понатамошно одгледување, не се смета како промет 
на саден материјал во смисла на овој закон. 

„ Член 17 
Во промет може да се пушта само саден мате-

ријал што му одговара на квалитетот и "другите ус-
лови што се определени со закон и со прописи до-
несени врз основа на закон и за кој е издадено 
уверение за сортната чистота односно за потеклото 
на садниот материјал (член 7). 

Член 18 
Садниот материјал кој се пушта вогпромет мора 

да биде пакуван и пломбиран, а на амбалажата и со 
фактурата мора да има пропишана декларација за 
квалитетот на садниот материјал која содржи и 
други пропишани податоци/ 

Саден материјал што се пушта во промет на ма-
ло не мора да биде пакуван, но секоја одделна фи-
данка мора да биде пломбиран. 

Како сортен или селекциониран односно нор-
мален саден материјал не смее да се декларира са-
ден материјал за кој не е издадено уверение од чле-
нот 10 став 2 на овој закон. 

Член 19 
Пакување, пломбирани и декларирање на сад-

ниот материјал врши работната организација што 
садниот материјал го произвела и го пуштила во 
промет. 

Член 20 
Садниот материјал мора да му одговара на ква-

литетот означен во декларацијата. 
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Работната организације што го произвела сад-
ниот материјал е одговорна за податоците означени 
во декларацијата за чистотата ва сортата и за дру-
гите квалитетни својства на тој материјал, иако и за 
потеклото иа тој материјал. 

За податоците за чистотата и потеклото на сад-
ниот материјал е одговорна и работната организа-
ција што го произвела репродукциониот материјал, 
ако е садниот материјал произведен од набавен ре-
продукционен материјал. 

Член 21 
Садниот материјал што се увезува мора да ги 

исползува условите пропишани до овој закон и со 
прописите донесени во согласност со овој закон за 
пуштање во промет на територијата »а Југославија 
и да биде снабден со цертификат издаден од овлас-
тена устаева на земјата извозничка. 

За квалитетот и другите својства на увезениот 
саден материјал одговара увозникот. 

Член 22 
Садниот материјал кој се извозува мо»ра да им 

одговара не условите за пујштан»е во промет и да 
биде снабден со цертификат што го издава работна-
та организације чија стручна служба вршила струч-
на контрола над производството на тој материјал. 

Ако со купувачот се договорени поинакви ус-
лови, може да се извезе и саден материјал што им 
одговара на тие услови. 

Член 23 
Одредбите од овој закон за пакување, пломби-

ран^ и декларирање (член 18), како и одредбите 
на чл. 21 и 22 од овој закон, не се применуваат врз 
научните и други установи што се занимаваат со 
унапредување на овоштарството, лозјарството, хме-
ларството и шумарството, кога саден материјал 
примаат или испраќаат за огледни цели или за ис-
тражување. 

IV. НАДЗОР И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 
Член 24 

Надзор над спроведувањето на одредбите од 
овој закон за производството и прометот н-а саден 
материјал и контрола на квалитетот на садниот ма-
теријал во производството и прометот вршат во по-
глед земјоделскиот саден материјал орла ни те над-
лежни за работите на земјоделската инспекција, а 
во поглед шумскиот саден материјал — органите 
надлежни за работите на шумарската инспекција, 

Член 25 
Земјоделскиот односно шумарскиот инспектор, 

покрај овластувањата што ги има според општите 
прописи за земјоделската односно шумарската ин-
спекција, е овластен: 

1) да врши преглед на садниот материјал кој се 
наоѓа кај работните организации што се занимаваат 
со производство, промет, увоз или извоз »а саден 
материјал, како и кај други работни организации и 
правни лица, што користат саден материјал во зем-
јоделското односно шумското производство; 

2) да ги прегледа објектите, опремата и соод-
ветните исправи на организациите и други правни 
Лица од точката 1 иа овој став; 

3) да нареди измена на декларацијата, ако се 
утврди дека садниот материјал не е од декларира-
ниот квалитет но дека му одговара на пропишаниот 
квалитет; 

4) да забрани да се пушти во промет односно 
употреби саден материјал, ако со прегледот се 
утврди дека тој не му одговара на пропишаниот 
квалитет; 

5) да врши преглед на садниот материјал што 
го произвеле или увезле граѓани, ако постои сом-
невање дема тие произведуваат саден материјал во 
количини поголеми отколку што им одговара на 
нивните потреби или дека го пуштаат во промет, 
односно заради утврдување дали увезениот саден 
материјал му одговара ца пропишаниот квалитет; 

6) да собира податоци и известувања за по-
теклото и квалитетот на садниот материјал од одго-
ворните лица, сведоци, вештаци и други лица, кога 
е тоа потребно. 

Работните организации, други правни лица и 
граѓани, што користат саден материјал во земјодел-
ското односно шумското производство, можат де ба-
раат земјоделскиот односно шумарскиот инспектор 
на нивни трошок да прегледа и утврди дали сад-
ниот материјал им одговара на пропишаните услови. 

Работните организации, други правни лица и 
граѓани, чија работа подлежи на надзор од земјо-
делскиот односно шумарскиот инспектор, должни 
се ш овој да му овозможат вршење надзор. 

Член 26 
Кога земјоделскиот односно шумарскиот ин-

спектор при вршење надзор ќе утврди дека некој 
пропис или мерка не е никако или не е правилно 
примената, ќе {фареди со решение утврдената непра-
вилност во определен рок да се отстрани ако е 
можно, односно ќе изрече управна мерка ако е за 
тоа овластен. 

Жалбата против решението од ставот 1 на овој 
член не го задржува извршувањето на решението. 

Земјоделскиот односно шумарскиот инспектор' 
против чие решение е изјавена жалба може, на 
образложено барање на жалителот, да го одложи 
извршувањето на решението ако со тоа извршува-
ње би се предизвикала штета што тешко би можела 
да се поправи. 

Член 27 
Ако земјоделскиот односно шумарскиот инспек-

тор нзјде дека е со повредата на пропис сторен 
прекршок:, стопански престап или кривично дело, 

тој е должен без одлагање да поднесе барање за 
поведување прекршочна постапка односно пријава 
до јавното обвинителство за* поведување постапка 
поради стопански престап односно кривично дело. 

Органот на кој му е поднесено барање за пове-
дување прекршочна постапка, односно органот на 
кој му е поднесена пријава за поведување постап-
ка поради стопански престап или кривично дело 
е должен да го извести за исходот органот чиј ин-
спектор го поднесел барањето односно пријавата за 
поведување постапка. 

Член 28 
Ако органот надлежен за работите на земјо-

делската односно шумарската инспекција на потесна 
општествеио-политичка заедница во спроведување 
на сојузни прописи не изврши некојia од работите 
од својата надлежност или не ја изврши во опреде-
лениот рок, сојузниот орган надлежен за работите на 
земјоделската односно шумарската инспекција може 
од тој орган да бара таа работа да ја изврши во 
рокот што тој ќе го определи. 

Ако органот надлежен за работите на земјодел-
ската односно шумарската инспекција на потесната 
општествено-политичка заедница не ја извршни 
пределената работа ниту во рокот од ставот 1 на 
овој член, таа работа може да ја изврши сојузниот 
орган надлежен за работите на земјоделската од-
носно шумарската инспекција на трошок на-органот 
што бил должен да ја изврши таа работа. 

Ако најде дека е потребно итно да се изврши 
работата од ставот 1 на овој член, сојузниот орган 
надлежен за работите на земјоделската односно шу-
марската инспекција може да ја извршиjraa работа 
иако пред тоа не постапил според одредбата на тој 
став. 

Член 29 
Земјоделскиот односно .шумарскиот инспектор 

мора да ја има пропишаната стручна спрема и да 
исполнува и други пропишани услови. 

Земјоделскиот односно шумарскиот инспектор 
Мора де има легитимација со која се утврдува не-
говото својство на земјоделски односно шумарски 
инспектор. 
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Стручната спрема и другите услови за сојуз-
ните земјоделски односно шумарски инспектори, 
како и образецот на легитимација за тие инспектор 
ри, ги пропишува сојузниот секретар за земјодел-
ство и шумарство. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 
Со паричка казна до 50.000 динари ќе се казни 

за стопански преслап работна организација или дру-
го правно лице: 

1) ако произведе саден материјал а не е запи-
шано во регистарот на производителите на садон 
материјал (член 5; 

2) ако за производство на саден материјал у-
потреби репродукционен материјал кој не им од-
говара на условите од членот 3 на овој закон (член 
6) или ако за тоа производство користи самоизник-
ната дива лоза (Vitis silvestris), или лоза од директ-
нородии хибриди, односно лоза од други хибриди 
кога тоа не е дозволено (член 4); 

3) ако издаде уверение за сортната чистота од-
носно за потеклото на саден материјал за саден ма-
теријал кој не им одговара на условите од членот 
3 на овој закон (член 7 став 3); 

4) ако се занимава со промет на саден матери-
јал, а не ги исполнува пропишаните услови (член 16); 

5) ако како сортен, селекциониран односно нор-
мален пушти во промет или декларира садел мате-
ријал за кој не е издадено уверение за сортната 
чистота односно за потеклото на садниот материјал 
(чл. 17 и 18 став 3); 

6) ако пушти во промет или користи за сопстве-
ни потреби саден материјал кој не му одговара на 
пропишаниот квалитет и другите пропишани усло-
ви (член 2 став 3 и член 17), или ако пушти во про-
мет саден материјал кој не му одговара на квали-
тетот означен во декларацијата (член 20 став 1); 

7) ако увезе или извезе саден материјал кој не 
ги исполнува пропишаните услови (чл. 2'1 и 22). 

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна до 1.000 динари и од-
говорното лице во работната организација или во 
друго правно лице. 

Член 31 
Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни 

За стопански престап работна организација или 
друго правно лице: 

1) ако пушти во промет саден материјал чиј 
квалитет не е утврден (член 9); 

2) ако пушти во промет саден материјал без 
пропишана декларација, или кој не е пломбиран, 
како и кој не е пакуван — кога тоа не е дозволено 
(член 18 ст. 1 и 2). 

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна до 800 динари и од-
говорното лице во работната организација или во 
друго правно лице. 

Член 32 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице: 

1) ако неовластено изврши пакување, пломби-
ра ње или декларирање на саден материјал (член 19); 

2) ако неовластено издаде цертификат за саден 
материјал кој се извозува (член 22 став 1); 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 500 динари и одговорното 
лице во работната организација или во друго правно 
лице. 

Член 33 
Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 

за прекршок поединец: 
3) ако пушти во промет саден материјал; 
2) ако увезе саден материјал кој не ги испол-

нува пропишаните услови (член 21). 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 34 

Се овластува сојузниот секретар за земјоделство 
и шумарство да донесе поблиски ироциси: за рас-
тенијата и деловите од растенија, кои се сметаат 
како саден материјал (член 1 став 2); за образецот 
на уверение за сортната чистота односно потеклото 
на саден материјал и за условите за признавање 
на саден материјал (член 7); за нормите на квали-
тетот на саден материјал (член 8); за методата и 
постапката за признавање новосоздадена сорта зем-
јоделски саден материјал и селекционира« шумски 
саден материјал и за признавање домашни и одо-
машени странски сорти земјоделски саден материјал 
и селекциониран шумски саден материјал, како и 
за постапката за одобрување да се воведе во про-
изводство странски саден материјал врз основа на 
испитување производните својства на тој саден ма-
теријал (член 10); за начинот на пакувањето и 
пломоирањето на саден материјал и за податоците, 
што мора да ги содржи декларацијата (член 18) и 
за образецот на цертификат за саден материјал кој 
се извозува (член 22). 

Сојузниот секретар за земјоделство и шумар-
ство може да определи одделни видови лоза на хи-
бриди. освен лозата на диреќтнородни хибриди, да 
можат Да се користат за производство на лозов 
саден материјал (член 4), 

Член 35 
Работните организации што се занимаваат со 

производство и промет на саден материјал се долж-
ни до 30 јуни 1967 година да го сообразат своето ра-
ботење кон одредбите на овој закон и прописите 
донесени врз основа на него, во противно го губат 
правото да се занимаваат со овие дејности. 

Член 36 
Садниот материјал чие производство е започ-

нато до 31 декември I960 година може да биде во 
промет и може да се користи најдолго уште две го-
дини од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, ако ги исполнува условите определени со про-
писите што важеле до влегувањето во сила на овој 
закон. 

Садниот материјал што ќе биде увезен до 31 
декември 1966 година, може да биде во промет и 
може да се користи најдолго до 30 јуни 1967 година, 
ако ги исполнува условите определени со прописите 
.што важеле до денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 37 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"/ 

478. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
во врска со членот 24 став 2 од Законот, за насо-
чување користењето на средствата на работните ор-
ганизации и општствените фондови во 1966 година, 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 13 октомври 1966 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 13 октомври 1966 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ 
БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО СПРОВЕ-
ДУВАЊЕТО НА САНИТАРНИТЕ МЕРКИ ВО ОБ-

ЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ДОБИТОКОТ 
1. Од средствата на стопанските резерви на Фе-

дерацијата што се формираат според членот 24 на 
Законот за насочување користењето на средствата 
на работните организации и општествените фондови 
во 1966 годиш („Службен лист на СФРЈ4', бр. 57/65, 
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26/66 и 29/66) се пренесува во сојузниот буџет за 
1966 година износот од 6,242.450,40 динари за извр-
шување на обврските на федерацијата во спрове-. 
дува њего на санитарните мерки во областа на 
заштитата на добитокот. Носител на овие средства 
е Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. 

2. Ако износот од точката 1 на оваа одлука не 
се потроши во целост до крајот на 1966 година за 
наведените цели, остатокот ќе се врати во стопан-
ските резерви на федерацијата. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 668 

14 октомври 1966 година 
Белград* 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор* на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, е. р. Милош Миниќ, е. р. 

479. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 
236 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на предлог од Сојуз-
ниот извршен совет, Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 13 октомври 1966 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНИ 

ФУНКЦИОНЕРИ 
1. Се разрешува Милисав Лукиќ, по свое бара-

ње, од должноста заменик сојузен секретар за вна-
трешни работи, 

2. Се именува за заменик сојузен секретар за 
внатрешни работи Момчило Драговиќ, до сега се-
кретар на Околискиот комитет на Сојузот на кому-
нистите во Смедерево. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 680 

14 октомври 1966 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Милош Миниќ, е. р 

480. 

Врз основа на членот 178 став 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со членот 34 став 1 од Законот з а 

изборот на сојузните пратеници, Qo ју зната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 13 ок-
томври. 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА ИЗ-

БОРНА КОМИСИЈА 
1. Во Сојузната изборна комисија се именуваат: 
1) за претседател Тихомир Јањиќ, судија на 

Врховниот суд на Југославија; 
за заменик Јосип Студии, судија на Врховниот, 

суд на Југославија; - * 
2) за секретар Бошко Кецман, £оветнр*к во Со-

јузната скупштина; 

за заменик секретар Берислав Жуљ, секретар 
на Одборот за организационо-политички прашања 
на Сојузниот собор на Сојузната скупштина; 

3) за член Ристо Бајалски, генерален секретар 
на Сојузната стопанска комора; 

за заменик др Љубо Тадиќ, вонреден професор 
на Филозофскиот факултет во Белград; 

•4) за член др Ана Јурин-2Килиќ, доцент на 
Правниот факултет во Белград; 

за заменик Љупчо Мировски, судија на Врхов-
ниот суд на Југославија- г 

5) за член Љубица Михиќ, началник во Гене-
ралниот секретаријат на Претседателот на Репуб-
ликата; 

за заменик Золтан Биро, судија на Врховниот 
стопански суд; 

6) за член Александар Орландић потпретседа-
тел на Централниот одбор на Синдикатот на работ-
ниците од индустријата и рударството на Југосла-
вија; ' . 

за заменик Радое Стефановиќ, член на Претсе-
дателството на ЦК на Сојузот на младината на Ју-
гославија; 

7) за член Марјан Орожен, општествено-поли-
тички работник на работа во ЦК на Сојузот на ко-
мунистите на Југославија; 

за заменик Трајко Трајковски, о?ћлтествено-по-
литички работник во Сојузната конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ју-
гославија. 

2. Досегашните ^членови на Сојузната изборна 
комисија и нивните заменици, што не се именувани 
со оваа одлука, се разрешуваат од должноста во 
Сојузната изборна комисија. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 686 

14 октомври 1966 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Милош Миниќ, е. р. 

481. 
Врз основа на точката 17 став 1 од Одлуката за 

утврдување и распределба на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1967 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 37/66), сојузниот секретар 
за надворешна трговија издава 

^ Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВА-
ЊЕ НА ПРЕГЛЕДОТ И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
ПОТРЕБНА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА 
НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌА-
ЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕ-
ПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1967 ГОДИНА 

1, Заради утврдување на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1967 година, работ-
ните организации ќе & достават, во смисла на точ-
ката 5 од Одлуката за утврдување и распределба 
на глобалната девизна квота за плаќање на уво-
зот на суровини и други репродукциони материја-
ли за 1967 година, заради заверка, на овластената 
банка преку која работеле во 1966 година преглед 
на износите и видовите на девизи на образецот што 
е напечатен кон оваа наредба и е нејзин составен 
дел (во понатамошниот текст: образецот ГДК). 

2. Како износи на девизи што, во смисла на 
точката 1 од Одлуката за утврдување и распре-
делба на глобалната девизна квота за плаќавме на 
увозот на суровини и други репродукциони мате-* 
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риј али за 1967 година, работните организации ги 
искористиле за плаќања во рамките на договорите 
и спогодбите или catoo во рамките на договорите 
или само спогодбите со овластената банка за 1953 
година, се подразбираат визираните налози за из-
вршување дознаки и за отворање акредитиви, како 
и кредитите за увоз користени во странство со или 
без гаранција од банката, ако овластената банка да-
ла согласност за увозот на кредит во рамките на 
договорот и спогодбата склучена со работната ор-
ганизација. 

Како износи што работните организации ги ис-
користиле за плаќања во рамките на договорите 
и спогодбите со овластената банка се подразби-
раат и: 

1) плаќањата извршени во рамките на спо-
годбите со овластената банка што се склучени за 
поединечен увоз на суровини и други репродукци-
они материјали или за увоз на тие стоки во опре-
делениот период; 

2) плаќањата во динари на странски суровини 
и други репродукциони материјали преземени од 
Дирекцијата за суровини и Дирекцијата за исхрана 
или преземени од увозник што добил девизи за 
увоз на тие стоки за определен круг корисници 
(централизиран^двоз), по потврдите од овластената 
банка издадени за 1966 година. Овие динарски из-
носи се внесуваат во образецот ГДК во колоната 
што му одговара на видот на девизите според по-
теклото на стоките; 

3) плаќањата на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали извршени во рамките 
на компензационите работи за чие вршење работ-
ните организации добиле одобрение, ако овие пла-
ќања се извршени на товар на износот на деви-
зите од договорот или спогодбата со овластената 
банка (задолжително девизно покритие); 

4) пребивањата на долгувани со побарување во 
согласност со Народната банка на Југославија, со 
кои увозот на суровини и други репродукциони 
материјали е платен со извоз на стоки а со това-
рење на износот на девизите од договорот со ов-
ластената банка; 

5) плаќањата на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали што ги вршеле работ-
ните организации од средствата дополнително доде-
лени од страна на надлежниот орган 

3. Во образецот ГДК работните организации не-
ма да внесуваат податоци за износите што ги ис-
користиле за плаќање на увозот на суровини и 
други репродукциони материјали, и тоа за износите: 

1) на девизите на кои имале право според чле-
нот 55 од Законот за девизното работење и за пла-
тниот промет со странство („Службен лист 'на 
СФРЈ", бр. 15/65 и 35/65): 

2) на динарите со кои купиле суровини и други 
репродукциони материјали од консигнациони ла-
геру а кои стоки работните организации што зас-
тапуваат странски фирми им ги платиле со свои 
средства на * странските фирми што ги застапуваат; 

3) на девизите што ги користеле според чле-
нот 48 од Законот за девизното работење и за плат-
ниот промет со странство; 

4) на девизите што ги користеле за увоз на су-
ровини и други репродукциони материјали по ос-
новот на договорите за девизни кредити заради из-
воз склучени со овластените банки и со работните 
организации овластени за давање девизни кредити, 
како и девизите по кредитите добиени во странство 
без гаранција и без согласност од банката; 

5) на вредноста на суровините и други репро-
дукциони материјали што се увезени со цел за 
облагородување (доработка, преработка и ел.) и 
извоз; 

6) на плаќањата на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали извршени во рамките на 
сите форми на компензациони работи за кои добиле 
одобрение, ако овие плаќања не се извршени на 

товар на износот на девизите од договорот со ов-
ластената банка (без девизно покритие); 

7) на плаќањата на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали од средствата добиени 
од Народната банка на Југославија во рам-
ките на заемите добиени од Меѓународната банка 
за обнова и развој; 

8) на плаќањата на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали од наменски доделените 
средства од Народната банка на Југославија за до-
вршување определени енергетски објекти; 

9) на плаќањата на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали од наменски доделените 
средства од Народната банка на Југославија за увоз 
од определени подрачја заради производство на 
финални производи и извоз во определени земји; 

10) на плаќањата на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за потребите на Југосло-
венската народна армија со девизи доделени од 
Народната банка на Југославија; 

11) сите други плаќања што не се наведени во 
точ. 2 и 3 од оваа наредба. 

4. Трговските стопански организации што во 
1966 година увезувале суровини и други репродук-
циони материјали (технички стоки) во свое име и за 
своја сметка во рамките на склучените спогодби со 
овластените банки, го доставуваат прегледот на из-
носите и видовите на девизи на образецот ГДК, со 
тоа што во прегледот нема да го внесат износот ка 
девизите користени врз основа на посебно склуче-
ните спогодби со овластените банки за централизи-
раниот увоз 

5. Работните организации ќе ги внесат во обра-
зецот ГДК, под форма на увоз врз основа на гло-
бална девизна квота, и оние суровини и други 
репродукциони материјали за кои е пропишано да 
се увезуваат врз основа на дозвола. 

6. Во образецот ГДК работните организации ќе 
ги внесат износите и видовите на девизи што во 
смисла на точката 2 од оваа наредба ги користеле 
до 30 септември 1966 гадина според договорите и 
спогодбите склучени со овластените банки за 19бб 
година. Во образецот ГДК ќе се внесат и оние пла-
ќања во рамките на договорите и спогодбите склу-
чени со овластените банки за 1966 година што се 
извршени пред 1 јануари 1966 година. 

7. Ако работните организации во рамките на 
групација на сродни дејности во Сојузната сто-
панска комора не постигнат договор за распределба 
на глаболната девизна квота, односната групација 
преку Сојузната стопанска комора ќе му достави 
на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
за секоја работна организација и за групацијата во 
целина податоци за обемот на производството, вкуп-
ната реализација, вкупниот извоз и увоз по видови 
девизи, за состојбата на залихите на суровини и 
други репродукциони материјали, готови производи 
и производството во тек (класи 3, 4 и 5), како и за-
писник за текот на состанокот на односната група-
ција, кој треба да ги содржи и причините поради 
кои не е постигнат договор. 

8. Прегледот на износите и видовите девизи на 
образецот ГДК и го поднесуваат на овластената 
банка, за евиденција, и работните организации што 
во смисла на Одлуката за мерилата за утврдување 
кои стопански организации се сметаат како пре-
тежни извозници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/66), се сметаат како претежни извозници. Изно-
сите искажани во образецот ГДК во рамките на 
глобалната девизна квота не се расподелуваат, ниту 
за тие работни организации се утврдува глобална 
девизна квота бидејќи тие увозот на суровини и 
други репродукциони материјали го плаќаат според 
одредбата на точката 3 став 1 од таа одлука. 

9. Вредностите искажани во образецот ГДК се 
заокружуваат на цели броеви, со тоа што износот 
0,5 и повеќе се заокружува на 1, а износот под 0,5 
се занемарува. Вредностите се искажуваат во ди-
нари, а според извршените налози за плаќање. 
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10. Новооснованите работни организации кон 
барањето за утврдување на глобалната девизна 
квота во смисла на точката 13 од Одлуката за утвр-
дување^ и распределба на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали за 1967 година, ќе ја достават 
следната документациј а: 

1) преглед на износите и видовите на девизи за 
плаќање увозот на суровини и други репродукци-
они материјали потребни за производство во 1967 
година, распоредени според формите на увозот и 
според Номенклатурата, на Статистиката на надво-
решната трговија; 

2) податоци за видот на производите и за обемот 
на производството за 1967 година искажан по те-
ку штите домашни цени; 

3) преглед на извозот на производи што имаат 
намера да го остварат во 1967 година, по количина, 
вредност и видови девизи. 

11. Работните организации штб до 31 декември. 
1966 година ќе искористат поголем износ девизи во 
однос на остварениот девизен прилив кој според 
договорената сразмера врз основа на договорот со 
овластената банка им припаѓа, во образецот ГДК 
ќе назначат за кој износ и во кој вид девизи не ги 
извршиле обврските од договорот. 

Ако работната организација не постапи во 
смисла на ставот 1 од оваа точка, овластената банка 
при потврдата на образецот ГДК ќе го наведе тоа 
и ќе го изкаже износот и видовите девизи што ра-
ботната организација ги искористила во поголема 
мера отколку што и припаѓа според договорената 
сразмера. 

Работните организации го внесуват во образецот 
ГДК за последните три месеци на 1966 година из-
носот на девизите што повеќе ги искористиле (став 
1), а групациите на сродни дејности во рамките на 
Сојузната стопанска комора не го распределуваат 
тој износ. 

12. Образецот ГДК се пополнува во пет приме-
роци, што ги заверува овластената банка. 

Еден примерок од заверениот образец ГДК ов-
ластената банка задржува за свои потреби, а четири 
примероци ќ враќа на работната организација, која 
два примероци му доставува на соодветниот совет 
на Сојузната стопанска комора, еден примерок — 
на Народната банка на Југославија, а еден примерок 
задржува за себе. 

Еден примерок од заверениот образец ГДК од 
в точката 8 на оваа наредба ќ останува на овластената 
"банка, еден примерок задржува работната органи-
зација, еден примерок му се доставува на соодвет-
ниот совет на Сојузната стопанска комора, а еден 
примерок му се доставува па Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија. 

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

Бр. 6008 
17 октомври 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

Образец ГДЌ 
(Назив на работната организација) 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИ ИСКОРИСТЕНИ ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕ-
ПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО РАМКИТЕ НА ДОГОВОРОТ ИЛИ СПОГОДБАТА СКЛУЧЕНА СО 

ОВЛАСТЕНАТА БАНКА ЗА 1966 ГОДИНА 

Во периодот од — до 1966 година 
(Вредноста искажана во динари врз база 1 $ — 12,50) 

Реден Режим н:. увозот и назив на 
бро; оро тзводот според Номенкла-

турата СН1 

Шифра на 
производот 
според Но-
менклату-
рата СИТ 

Извршени плаќања 

Едини-
ца мера Количина Вкупно 

динари 

Од износите од колоната 6. 

Од конвер-
тибилното 

подрачје 

Од источ-
но-европ-
ското под-

рачје 

8 

Оп-
ределе-
ни кли-

риншки 
земји*) 

Други 
клириншка 

земји 

Го 

I. Слободен увоз (ЛБ) 
Вкупно ЛБ 

II. Условно слободен увоз (ЛБО) 

Вкупно ЛЕО 

III. Стоковен контингент (РК) 

Вкупно РК 

TV. Девизен контингент (ДК) 
Вкупно ДК 

•) Определени клириншки земји: Бразилски П$> Грчки П$, Израелски П$, Шпански П$ и Турски П$. 
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1 10 

у . Глобална девизна квота (ГДК 

вклучувајќи го и Д) 

Вкупно: ГДК+Д 

Вкупно: искористено I до V 

Заверува овластената банка 
(М. П.) (Потписи на генералниот директор 

и раководителот на стопанско-смет-
ковниот сектор) 

(Опачина на образецот)" 

ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛОНИТЕ 
ОД ОБРАЗЕЦОТ ГДК 

Во колоната 1 се внесува редниот број за секој 
Производ. 

Во колоната 2 се внесува точниот назив на про-
изводот од Списокот на стоките за кои се утврду-
ваат условите за извоз и увоз („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/66). 

Во колоната 3 се внесува шифрата на стоките 
според Номенклатурата на Статистиката на надво-
решната трговија. 

Во колоните 4 и 5 се внесува вкупната количина 
на увезениот производ по единица на мера. 

Во колоната 6 се внесува динарската против-
вредност во динари за количините искажани во 
колоните 4 и 5. 

Во колоните 7 и 8 се внесува динарската про-
тиввредност од колоната 6 на искористените девизи 
за плаќање на производите, расчленето сумарно 
според валутните подрачја. 

Во колоната 9 се внесува искористениот износ 
од колоната 6, кој се однесува на определени кли-
риншки земји (Бразилски П$, Грчки П$, Изреалски 
П$, Шпански П$, Турски П$). 

Во колоната 10 се внесува искористениот износ 
од колоната 6 кој се однесува на другите клирин-
шки земји, т.е. за сите оние клириншки зем ј̂и што 
не се опфатени во колоните 8 и 9. 

Работните организации во посебниот прилог кон 
овој образец поединечно за секоја валута ќе ги 
искажат износите на искористените девизи што во 
колоните 9 и 10 на образецот сумарно ги искажале 
во врска со секој увоз. 

482. 

Врз основа на точката 15 став 1 од Одлуката за 
увозот во 1967 година на стоки чиј увоз е условно 
слободен („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66), соју-
зниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОДАТО-
ЦИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИ-
ЗИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО 

СЛОБОДЕН 

1. Заради пресметување на износот на девизи-
те за плаќање на увозот на суровини и други ре-
продукциони материјали за 1967 година чиј увоз е 
условно слободен, работните организации, во смисла 
џа точката 5 од Одлуката за увозот во 1967 година 
|ва стоки чиј увоз е условно слободен, ќе и достават 
паради заверка, на овластената банка преку која 
јработеле во 1966 година преглед на износите и ви-
довите на девизи на образецот кој е отпечатен кон 
фваа наредба и е нејзин составен дел (во поната-
мошниот текст: образецот ЛЕО). 

Работните организации што користеле девизи са-
мо врз основа на непосредно купување од овласте-
ните банки го пополнуваат образецот ЛЕО врз ос-
нова на податоците од образецот ГДК заверен од 
овластената банка. 

2. Како износи на пресметковните девизи што, 
Во смисла на точката 1 од Одлуката за увозот во 
.$,967 година на стоки чиј увоз е условно слободен, 
работните организации ги искористиле за првите 9 
Месеци во 1966 година за плаќања во рамките на до-
говорите односно спогодбите со овластената банка 
кпи врз основа на непосредно купување девизи од 
Овластените банки, се подразбираат визираните на-
лози за извршување дознаки, За отворање акреди-
тиви и издавање гаранција од банката за увоз. 

Како износи на пресметковните девизи што ра-
ботните .организации гм искористиле за плаќања во 

ракмите на договорите и спогодбите со овластената 
банка се подразбираат и: 

1) плаќањата во динари на странски суровини 
и други репродукциони материјали преземени од 
Дирекцијата за суровини и Дирекцијата за исхрана, 
или преземени од увозник што добил девизи за 
увоз на таа стока за определен круг корисници (цен-
тра лизиран увоз). Овие динарски износи се внесу-
ваат во образецот ЛЕО во колоната која му одго-
вара на видот на девизите според потеклото на сто-
ката; 

2) плаќањата на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали извршени во ракмите на 
компензационите работи, за чие вршење работните 
организации добиле одобрение; 

3) пробивањата на долгување со побарување во 
согласност со Народната банка на Југославија со 
кои е увозот на суровини и други репродукциони 
материјали платен со извозот на стоки, а при то-
варење на износот на девизите од договорот со ов-
ластената банка; 

4) плаќањата на суровини и други репродукци-
они материјали што работните организации ги вр-
шеле врз основа на терминска купопродажба на 
девизи (увоз од некои клириншки земји без пола-
гање динарска противвредност по налозите за пла-
ќање и без товарење на девизните средства од до-
говорите или спогодбите). Извршениот увоз по овој 
основ се искажува во колоните 6 и 10 на образе-
цот ЛЕО. 

3. Во образецот ЛЕО работните организации не-
ма да внесуваат податоци за износите што ги иско-
ристиле за плаќање на увозот на суровини и дру-
ги репродукциони материјали или производи за ли-
*ша потрошувачка, и тоа за износите: 

1) на девизите на кои имале право според чле-
нот 55 од Законот за девизното работење и за пла-
тниот промет со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65 и 35/65); 
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2) на динари со кои купиле суроврши и други 
репродукциони материјали од консигнациони лаге-
р у а кои стоки работните организации што заста-
пуваат странски фирми им ги платиле со свои сред-
ства на странските фирми што ги застапуваат; 

3) на девизите што ги користеле според членот 
48 од Законот за девизното работење и за платниот 
Промет со странство; 

4) на девизите што ги користеле по основот на 
договорите за девизни кредити заради извоз склу-
чени со овластените банки и работните организации 
овластени за давање девизни кредити, како и деви-
зите по кредитите добиени во странство без гаран-
ција и без согласност од банката; 

5) на вредноста на суровините и други репро-
дукциони материјали што се увезени со цел за обла-
городување (доработка, преработка и ел.) и извоз; 

6) на плаќањата на увозот на .суровини и други 
репродукциони материјали за потребите на Југосло-
венската народна армија со девизи додел*ени од На-
родната банка на Југославија. 

4. Работните организации во образецот ЛБО во 
соодветните колони ќе ги искажат износите во ди-
нари што во определени пресметковни валути се 
платени за увоз на суровини и други репродук-
циони матријали или определени производи намене-
ти за лична потрошувачка, и тоа на девизите што се 
купени во рамките на договорите или спогодбите со 
овластената банка и на девизите што се купени врз 
основа на .непосредно купување од овластената 
банка. 

Работните организации во колоните 4 и 8 на об-
разецот ЛБО ја искажуваат сумарно вредноста на 
групите на производи што според Номенклатурата 
на Статистиката на надворешната трговија поеди-
нечно ги навеле во образецот ГДК, пропишан со На-
редбата за начинот и постапката за доставување на 
прегледот и за документацијата потребна за утврду-
вање и распределба на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали за 1967 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/66). Во колоните 6 и 10 се 
внесуваат износите по кои се определени пресмет-
ковните валути купени врз основа на непосредно 
купување девизи од овластената банка. 

Вредностите искажани во образецот ЛЕО се за-
окружуваат на цели броеви, со тоа што износот 0,5 
и повеќе се заокружува на 1, а износот под 0,5 се 
занемарува. Вредностите се искажуваат во динари, 
а според извршените налози за плаќање. 

5. При потврдувањето на образецот ЛЕО овла-
стената банка ќе ги има предвид податоците од обра-
зецот ГДК во кој е искажан збирот на вредностите 
на производите за кои е пропишан условно слобо-
ден увоз. 

Работните организации што определени пресме-
тковни девизи купувале од орл^бтените банки а за 
"1066 година не склучиле договори и спогодби, ќе ги 
внесуваат податоците за непосредно купување де-
визи од тие банки во колоните 6 и 10 на образецот 
ЛВО. Овие податоци ги потврдува овластената бан-
ка кај која е извршено непосредното купување 
девизи. 

Работните организации што за 1966 година склу-
чиле договори и спогодби со овластените банки, а 
девизите ги купувале непосредно од тие или други 
банки, ќе ги внесуваат податоците за извршените 
купувања девизи во колоните 6 и 10 на образецот 
ЛЕО. 

6. Наголемување на износите на девизите за 
една третина во омисла на точката 1 став 1 од Од-
луката за увозот во 1967 година на стоки чиј увоз 
е условно слободен, ќе се изврши пред договорената 
распределба на износите на девизите во ракмите на 
групацијата на сродни дејности во Сојузната сто-
панска комора. 

7. Ако работните организации во рамките на 
групација на сродни дејности во Сојузната сто-
панска комора не постигнат договор за распределба 

на износите на девизите за условно слободен увоз, 
односната групација преку Сојузната стопанска ко-
мора ќе му достави на Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија за секоја работна организаци-
ја и за групацијата во целина податоци за обемот на 
производството, за вкупната реализација, вкупниот 
извоз и увоз по видови девизи, за состојбата на 
залихите, како и записник за текот на состанокот 
на односната групација, кој треба да ги содржи и 
причините поради кои не е постигнат договор. 

8. Преглед на износите и видовите девизи на 
образецот ЛЕО и поднесуваат на овластената банка 
заради евиденција, и работните организации кои во 
смисла на Одлуката за мерилата за утврдување кои 
стопански организации се сметаат како претежни 
извозници („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66), се 
сметаат како претежни извозници. Износите иска-
жани во образецот ЛЕО не се распределуваат ниту 
тие работни организации мораат да склучат дого-
вори со овластените банки, зашто тие увозот на сто-
ки за кои е пропишана формата на условно слобо-
ден увоз го плаќаат според одредбата на точката 
3 став 1 од таа одлука. 

9. Новооснованите работни организации кон ба-
рањето за утврдување износите на девизите за пла-
ќање на стоки за кои е пропишан условно слободен 
увоз, во смисла на точката 13 од Одлуката за увозот 
во 1967 година на стоки чиј увоз е условно слобо-
ден, ќе ја достават следната документација: 

1) преглед на износите и видовите девизи (по 
образецот ЛЕО) потребни за плаќање одделни про-
изводи, распоредени според Номенклатурата на Ста-
тистиката на надворешната трговија, а за кои е про-
пишана формата на условно слободен увоз; 

2) податок за ориентациониот износ на клирин-
шките девизи што не се -опфатени во образецот 
ЛЕО и на конвертибилните девизи потребни за 
плаќање на увозот на сите суровини и репродукци-
они материјали за производството во 1967 година 
распоредени според Номенклатурата на Статисти-
ката на надворешната трговија; 

3) податоци за видот на прбизводите и обемот 
на производството за 1967 година искажан по ко-
личина и вредност по текуштите домашни цени; 

4) преглед на извозот што имаат намера да го 
остварат во 1967 година, по количина, вредност и 
видови девизи. 

10. Производствените организации што врз ос-
нова на договорите за долгорочна производствена 
кооперација и меѓусебни испораки увезуваат произ-
води за кои е пропишан условно слободен увоз и тој 
увоз го илаќаат до износот "на девизите остварени 
со извозот на производи по тој договор а во смисла 
на одредбата на членот 27 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ'', бр. 29/66), во 
образецот ЛЕО не ги искажуваат износите и видо-
вите девизи за плаќање на увозот на тие производи. 

И. Образецот ЛЕО се пополнува во 6 примеро-
ци што ги заверува овластената банка. 

Еден примерок од заверениот образец ЛЕО ов-
ластената банка задржува за своите потреби, а петте 
примероци и ги враќа на работната организација, 
која три примероци му доставува на соодветниот 
орган на Сојузната стопанска комора, еден приме-
рок му доставува на Сојузниот секретаријат за ин-
дустрија и трговија ако се во прашање и произво-
ди наменети за лична потрошувачка, а еден приме-
рок задржува за себе. 

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

П. бр. 6009 
17 октомври 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 
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Работна организација Образец ЛБО 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ PIC КОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУ-
РОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА КУ-

ПЕНИ ОД ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ДО 30' СЕПТЕМВРИ 1966 ГОДИНА ЗА 1966 ГОДИНА*) 
(Вредностите искажани во динари врз база 1 $ = 12,50) 

I. РЕПРОДУКЦИЈА 
1 Антрацит 
2 Камен јаглен за коксирање 
3 Камен јаглен 
4 Плински јаглен 
5 Нафта 
6 Деривати од нафта 
7 Валани и влечени производи 

на црната металургија 
8 Инготи и други полупроизво-

ди на црната металургија 
(гредички, ел абови и ел.) 

9 Железо сурово сиво 
10 Алуминиум 
И Цемент 
12 Сурови фосфат^ 
13 Калиумови ѓубриња 
14 Азотни ѓубриња 
15 Хемиски производи (вклучу-

вајќи ги и фармацеутските 
суровини) 

16 Други суровини и репродук-
циони материјал ЛБО 

Вкупно репродукцијата: 

II. ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА 
1 Портокали 
2 Лимони 
3 Друго јужно овошје и сокови 

(банани, урми и ел.) 
4 Зачини 
5 рКафе 
6 Други земјоделски производи 

наменети за лична потрошу-
вачка 

7 Други производи наменети за 
лична потрошувачка 
Вкупно личната потрошувачка: 
Вкупно I + II 

во тоа: А. Договорите и спогодбите (колоните 4+8) 
I. Суровините и репродукционите материјали 

II. Личната потрошувачка 
В к у п н о ^ 

Б. Непосредните купувања на девизи (колоните 6+10) 
I. Суровините и репродукционите материјали 

II. Личната потрошувачка 
В к у п н о : ——— " 

Заверува овластената банка — — — — 
(М. П.) (Потписи на генералниот директор 

и раководителот на стопанско-
-сметковниот сектор) 

*) Во ово! образец се внесуваат само податоци за производите за кои е пропишан условно слободен увоз. 
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ЗАБЕЛЕШКИ КОН ОБРАЗЕЦОТ ЛЕО 

Под групите производи во образецот ЛБО тре-
ба да се искажат сумарни податоци за производите 
што подетално се дадени во Списокот на стоките за 
кои се утврдуваат условите за извоз и увоз („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 37/66). и тоа. 

I. СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 
1. антрацит — опфаќа производи од секторот 

3 реден број 1; 
2. камен јаглен за кокеирање — опфаќа произ-

води од секторот 3 реден број 2; 
3. камен јаглен друг — опфаќа производи од 

секторот 3 реден број 3; 
4. плински јаглен — опфаќа производи од сек-

торот 3 реден број 6; 
5. нафта — опфаќа производи од секторот 3 

ред. бр. 20 и 21; 
6. Деривати од нафта — опфаќаат производи од 

секторот 3, ред. бр. 23, 35, 37, 45, 50, 55, 64, 65 и 69; 
7. валани и влечени производи на црната мета-

лургија — го опфаќаат секторот 6 ред. бр. 612 до 
639 и 641 до 709; 

8. инготи и други полупроизводи на црната ме-
талургија — го опфаќаат секторот 6 ред. бр. 593 до 
598, 600 до 602 и 604 до 611; 

9. железо сурово сиво — го опфаќа секторот 6 
ред. бр. 568 и 570; 

10. алуминиум — го опфаќа секторот 6 ред, бр. 
771 и 772; 

11. цемент — опфаќа производи од секторот 6 
ред. бр. 442 до 445; 

12. сурови фосфати — опфаќаат производи од 
секторот 2 реден број 296; 

13. калиумови ѓубриња — опфаќаат производи од 
секторот 2 реден број 297 и секторот 5 ред. бр. 571 
до 575; 

14. азотни ѓубриња — опфаќаат производи од 
секторот 5 ред. бр. 560 до 566; 

15. хемиски производи, вклучувајќи ги и фар-
мацеутските суровини — опфаќаат производи од 
секторот 5 ред. бр. 7, 9,10. 20, 22, 31. 32, 38, 41, 52, 57, 58, 
62 до бб, 72 до 74, 81, 82, 85 до 88, 93, 96, 98, 104, 106, 
107, 115, 121 до 125, 127, 130 do 132, 139, 144, 151 do 
153, 155, 159, 160, 163 до 165, 169, 174 до 185, 187 до 
197, 199 до 210, 213 до 221, 228, 229, 232, 235, до 240, 
242 до 251 253, 255, 256, 258 до 262, 268, 270 до 273, 
277 до 311, 314 до 316, 320 до 325, 333 до 342, 345, 
347 до 354, 359, 361, 365, 372 до 376, 380 до 382, 384 до 
386, 388, 390, 391, 393, 396, 399, 400, 402 до 405, 407, 
411 до 413, 415 до 427, 442 до 444, '447, 471, 473, 474, 
483, 496, 497, 514, 515, 552, 555, 556, 558, 559, 567 до 
570, 576 до 578, 616, 617, 619, 624 до 627, 629 до 633 
638 до 707, 709 до 725; 

16. други суровини и репродукциони материја-
ли — опфаќаат суровини и репродукциони мате-
ри] али што не се содржани во претходните 15 то-
чки а за кои е утврден условно слободен увоз; 

И. ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА 
1. портокали — опфаќаат производи од секто-

рот 0 реден број 226; 
2. лимони — опфаќаат производи од секторот 

0 реден број 229; 
3. друго јужно овошје и сокови — опфаќаат 

производи од секторот 0 ред. бр. 227, 228, 230 до 232, 
236, 259, 260, 265, 266, 304, 311, 312 и 340; 

4. зачини — опфаќаат производи од секторот 0 
ред. бр. 445, 446, 4® до 469; 

5. кафе — опфаќа производи од секторот 0 ре-
ден број 431; 

6. други земјоделски производи наменети за ли-
чна потрошувачка — опфаќаат производи од сек-
торот 0 ред. бр. 101, 396 и 397; 

7. други производи наменети за потребите на 
личната потрошувачка — опфаќаат производи на 
личната потрошувачка што не се содржани во прет-

ходните 6 точки а за кои е утврден условно сло-
боден увоз. 

483. 

Врз основа на точката И став 1 од Одлуката 
за работните организации што суровините и дру-
гите репродукциони материјали, чиј увоз е регули-
ран, ги увезуваат во определен однос спрема ост-
варениот девизен прилив по извоз („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 37/66), сојузниот секретар за надво-
решна трговија издава 

Н А Р Е Д В А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕ-
НИОТ ОДНОС ПОМЕЃУ ПЛАЌАЊАТА ПО УВОЗ 

И ПРИЛИВОТ ПО ИЗВОЗ ЗА 1967 ГОДИНА 

1. Работните организации од точката 1 на Од-
луката за работните организации што суровините 
и другите репродукциони материјали, чиј увоз е 
регулиран, ги увезуваат во определен однос спре-
ма остварениот девизен прилив по извоз, ги утвр-
дуваат, до дефинитивната пресметка за 1966 годи-
на помеѓу плаќањата по увоз и приливот по извоз, 
привремените односи за 1967 година помеѓу плаќа-
њата по увоз и приливот по извоз, и тоа врз основа 
на плаќањата по увоз за првите девет месеци во 
1966 година и девизниот прилив по извоз за 1966 
година предвиден со договорот склучен со овлас-
тената банка, намален за една четвртина. 

Привремениот однос од ставот 1 на оваа точка 
се добива на тој начин што извршените плаќања 
во рамките на договорите и спогодбите со овласте-
ната банка за првите 9 месеци на 1966 година за 
увоз на стоки за кои е пропишан увоз врз основа 
на глобална девизна квота и девизен контингент, 
се ставаат во однос наспрема договорениот девизен 
прилив намален во смисла на ставот 1 од оваа 
точка. 

Како плаќања што работните организации ги 
вршеле во рамките на договорите и спогодбите со 
овластената банка се подразбираат плаќањата што 
се наведени во точката 2 на Наредбата за начинот 
и за постапката за доставување на прегледот и за 
документацијата потребна за утврдување и рас-
пределба на глобалната девизна квота за плаќа-
ње на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за 1967 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/66). 

2. Работните организации од точката 1 на оваа 
наредба пополнуваат покрај образецот ГДК и до-
полнителен образец во кој ќе ги искажат односите 
помеѓу плаќањата по увоз и девизниот прилив по 
извоз во рамките на договорите и спогодбите за 
1966 година склучени со овластената банка, како 
и реализацијата на девизниот- прилив по извоз и 
плаќањата по увоз за првите 9 месеци на 1966 го-
дина, и тоа во целина и според одделни валутарни 
подрачја — според остварувањето на извозот. 

Дополнителниот образец од ставот 1 на оваа 
точка е напечатен кон оваа наредба и е нејзин 
составен дел. 

3. Дополнителниот образац се пополнува во че-
тири примероци што ги заверува овластената бенка. 

Еден примерок од заверениот образец овласте-
ната банка задржува за свои потреби, а три при-
мероци и враќа на работната организација, кој* 
два примероци му доставува на соодветниот совет 
ка Сојузната стопанска комора, а еден примерок 
задржува за себе, 

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

П. бр. 6010 
17 октомври 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовик, е р. 

Среда, 19 октомври 1966 
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Работна организација — * Дополнителен образец 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ОДНОСИТЕ ПОМЕЃУ ПЛАЌАЊАТА ПО УВОЗ И ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО 

ИЗВОЗ 
(Вредностите искажани во динари врз база 1 $ — 12,50) 

О д т о а о т п а ѓ а на: 

1 ПОДАТОЦИ ОД ДОГОВОРИТЕ И СПОГОДБИТЕ ЗА 1966 ГОДИНА 
А. Договори: 

— извоз ((нето прилив) 
— увоз 
— однос на увозот спрема извозот**) 

Б. Спогодби: 
— извоз***) 
— увоз 

В Вкупно по договорите и спогодбите 
— извоз (нето прилив) 
— увоз 
— однос на увозот спрема извозот**) 

II. ПОДАТОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА ЗА ПРВИТЕ 9 МЕСЕЦИ НА 1966 ГОДИНА 
А. Договори: 

— извршен физички извоз 
— остварен нето прилив 
— вкупни плаќања по увоз' 

Б. Спогодби: 
— извршен физички извоз***) 
— остварен нето прилив***) 
— вкупни плаќања по увоз 

III. ПРИВРЕМЕНИ ОДНОСИ 
— договорениот нето прилив за 1966 година на-

мален за 1/4 
— ГДК 4- Д за првите 9 месеци на 1966 година 

(податоците да се внесат од образецот ГДК) 
— привремен однос помеѓу плаќањата и нето 

приливот**) 
*) Бразилски П$, Грчки П$, Израелски П$ Шпански Ш и Турски П$. 

**) Односот на увозот спрема извозот да се искаже во про цент кој се пресметува кога вредноста на увозот ќе се 
помножи со 100 и ќе се подели со вредноста на извозот (У, X 100) 

И 
***) Се пополнува само ако е извозот односно приливот остварен 

Заверува овластената банка 
(М. П). (Потписи на генералниот директор 

и раководителот на стопанско-
-сметковниот сектор) 

484. 

Врз основа На членот 28 од Законот за утврду-
ван.е на способноста за пловидба на поморските бро-
дови и пловилата за внатрешна пловидба („Службен 
лист на СФРЈ", бр, 18/64 и 47/65), -сојузниот секре-
тар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗЛ УСЛОВИТЕ ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ НА ПЛОВИ-

ЛА ТА ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА 

. „ , Член, 1 
Пробното возење на пловило за внатрешна пло--

видба (во понатамошниот текст: пловилото) е проб-

но испитување на пловило во пловидба што, заради 
утврдување способноста на пловилото за пловидба, 
се врши во текот или по изградбата, преправката 
односно поправката, на пловилото. 

Член 2 
На пловилото за кое се има 4®амера да изврши 

пробно возење ќе.му се одобри пробно возење и ќе 
му се издаде свидетелство за способност на плови-
лото за пробно возење, ако е неговата способност за 
пробно возење утврден^ со, преглед според одред-
бите од .овој правилник и ако има посада која, по 
бројот и стручната спрема, обезбедува сигурност на' 
пловилото и пловидбата при пробното возење. 
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Член 3 
Прегледот на пловило, кој се врши заради утвр-

дување способноста на пловилото за пробно возење, 
опфаќа преглед на конструкцијата на трупот, по-
ниските уреди и помошните машини, електричните 
уреди и опрема, како и други уреди и опрема што 
пловилото, според одредбите од овој правилник, мо-
ра да ги има кога е на пробно возење. 

Прегледот на пловилото од ставот 1 на овој член 
опфаќа и утврдување стабилноста на пловилото. 

Член 4 
Трупот, уредите и опремата на пловило што е на 

пробно возење мораат да бидат изградени така што 
нивната конструкција и состојбата на конструкци-
јата во времето на пробното возење да обезбедуваат 
сигурност на пловилото и пловидбата, пловна и 
маневарска способност на пловилото во пловидбата, 
како и сигурност на човечките животи на пловилото. 

Член 5 
Пловилото мора да биде опремено со уреди и оп-

рема според одредбите од Правилникот за уредите -
и опремата на пловилата за внатрешна пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/65), освен со уре-
дите и опремата за општа намена што се определени 
во чл. 86 и 87 на тој правилник 

По исклучок од одребата на ставот 1 на овој 
член, за време на пробното возење пловилото мора 
да биде опремено со онолкав број појаси за спасу-
вање колку што има лица на пловилото, наголе-
мен за 25°/©. 

Член 6 
Електричната инсталација на пловило што врши 

пробно возење наменета за безбедност на пловилото 
и пловидбата мора да биде во целост изведена. 

Делот од електричен уред што не е наполно за-
вршен мора да биде исклучен, а апаратите за исклу-
чување мораат да бидат блокирани така што так-
виот дел од електричен уред да не може нормално 
да се стави под напон. 

На електричните уреди и опремата мораат да 
бидат применети следните заштитни мерки против 
несреќен случај: 

Ј) сите изложени метални делови од електрични 
уреди и електрична опрема (облози на каблите, 
куќишта) што не се определени да бидат под напон, 
но кои во случај на дефект би можеле да бидат под 
напон, мораат на пловилото, чии електрични уреди 
произведуваат струја со напон над 24 волти, да 
имаат спој со трупот на пловилото. Сите електрични 
апарати мораат да бидат на пловилото конструира-
ни и инсталирани така шФо при нормална употреба 
да не предизвикуваат опасност од незгоди; 

2) металните костури од сите преносни ламби, 
алати и сличен прибор, што сочинуваат дел од 
електрична опрема на пловилото а се предвидени за 
напон од 40 волти или повеќе, мораат да имаат спој 
со трупот на пловилото преку згоден вод во довод-
ниот кабел; 

3) разводнити електрични плочи мораат да би-
дат конструирани и инсталирани така што од нив-
ната предна или задна страна да бидат лесно при-
стапни и да не претставуваат опасност за лицата 
што ракуваат со нив. Плочите мораат да бидат за-
штитени од страна и одзади со соодветна ограда или 
друго заштитно средство, а на подот, околу нив, мо-
ра да има поставен тепих или решетка што не е 
спроводник на електрицитет. Поизолираните делови 
на кои напнатоста според масата преминува 250 
волти кај истосмерна струја или 150 волти кај на-
изменична струја, не смеат да бидат инсталирани на 
предната страна »а која и да било разводна плоча 
или контролна табла* 

Одредбата на ставот 3 точка 3 од овој член се 
применува врз постојно пловило, како и врз плови-
ло чија кобилица е поставена пред влегувањето во 
сила на овој правилник но кое на денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник се наоѓа во 
градба — ако е тоа конструктивно изводливо. 

Член 7 
На пловило наменето за превоз на патници и 

пловило наменето за превоз на течни горива што 
вршат пробно возење, мораат во поглед електрич-
ните инсталации да се преземат и следните мерки за 
спречување пожар: 

1) враќање струја низ трупот на пловилото не 
смее да се употреби за кругови на погонот, греење 
и осветление; 

2) сите метални плаштови и оклопи на каблите 
мораат да биде непрекинати и уземјени за трупот 
на пловилото; 

3) каблите мораат да бидат снабдени со ме-
тален плашт или со соодветен несогорлив оклоп; 

4) споевите на сите водови мораат да бидат 
изведени само во слојни или излезни кутии, што 
мораат да бидат изработени од незапалив материјал 
и без никакви отвори преку кои би можел да се 
прошири пожарот; 

5) уредите за осветление мораат да бидат при-
пиени така што да го спречат порастот на темпера-
турата кој може да ги оштети каблите и да го спре-
чат прекумерното загревање на околниот материјал; 

6) каблите мораат да бидат поставени така што 
да се избегне нивното абење или друго оштетување; 

7) секој одделен круг мора да биде заштитен 
против преоптоварување, а допуштливата макси-
мална струја во секој круг мора да биде перма-
нентно назначена на оспоруваните или релеите; 

8) акумулаторските батерии мораат да би да сме-
стени во одделни кутии или простории што мораат 
добро да се проветруваат; 

9) направите што би можеле да произведат 
електрични лакови не смеат да се инсталираат во 
просторија наменета за сместување на акумулатори, 
како и во простории во кои би можеле да се соби-
раат запаливи гасови; 

10) електричните радијатори мораат да бидат 
градени и прицврстени така што да не постои опас-
ност од пожар. 

Забранета е употреба на радијатори од отво-
рен тип. 

Член 8 
Покрај мерките за заштита од пожар од чл. 6 и 

7 на овој правилник, на пловило што врши пробно 
возење мор-аат да бидат преземени и превентивните 
мерки од чл. 60 до 69 на Правилникот за уредите и 
опремата на пловилата за внатрешна пловидба. 

Член 9 
Погонската машина и помошните машини што 

служат за одржување на основните служби за си-
гурност на пловилото, пловидбата и човечкиот жи-
вот (каљужни и пожарни шмукалки, електрични 
уреди за осветление и за погон на сигурносните 
направи, навигационите светла и ел.) мораат да се 
стават во погон пред испловување на пловилото на 
пробно возење додека пловилото уште се наоѓа на 
врската. Погонската машина мора да се држи во 
погон најмалку еден час за да се утврди исправноста 
на нејзината работа, исправноста на споевите на 
цевоводите и степенот на загревањето на одделни 
лежаи. 

Член 10 
За време на пробното возење, освен членовите 

на посадата, на пловилото можат да се наоѓаат 
само лица што учествуваат во испитувањето на пло-
вилото. 
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Член И 
Бројат и составот на посадата на пловило што 

врши пробио возење, ако со републички пропис не 
е определено бројот и составот на посадата на пло-
вилото да го определува друг орган на управата 
надлежен за работите на безбедноста на пловилото, 
го определува капетанијата на пристаниште надле-
жна според местото на изградбата, преправаната од-
носно поправката на пловилото, и на пловилото му 
го заверува списокот на посадата. 

Покрај списокот на посадата, пловилото мора 
да има и список на сите лица што на него ќе се 
наоѓаат за време на пробното возење. Тој список: 
мора да биде заверен од органот од ставот 1 на овој 
член, кој еден примерок од списокот задржува за 
својата архива. 

Член 13 
Заповедникот односно старешината на плови-

лото и другите членови на посадата на пловилото 
што врши пробно возење мораат да бидат благо-
времено укрцани на пловилото за да имаат мож-
ност во целост да се запознаат со сите уреди со к<?и 
ќе ракуваат во текот на пробното возење. 

Заповедникот односно старешината на плови-
лото мора да онде благовремено запознаен со планот 
на пробното возење и со сите маневри за кои се има 
намера да се вршат во текот на пробното возење. 

Член 13 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни за 

прекршок на внатрешната пловидба заповедник од-
носно старешина на пловило и друго одговорно 
лице на пловило во пробно возење: 

1) ако за време на пробното возење на пловило-
то се наоѓаат други лица, освен членовите на поса-
дат;-* и лицата што учествуваат во испитувањето на 
пловилото (член 10); 

2) ако пловилото нема список на посада или 
нема посада во број и состав што се определени од 
капетанијата на пристаништето (член 11 став 1); 

3) ако пловилото нема список на лицата што се 
наоѓаат на пловилото за време на пробното возење 
(член 11 став 2). 

Член 14 
Овој правилникот влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ '. 

Бр. 2270 
1 октомври 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричмќ, е р. 

485. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 стон 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16'60 и 
30'62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е га Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОЗНА-

ЧУВАЊЕ ЧЕЛИЦИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација со донесува следниот југословенски 
ста лд - ; 

Означување видови челици — — JUS C.BO.GO'S 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 

ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

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

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Означување видот на челикот — JUS C.B0.QG2 
донесен со Решението за југословенските стандарда 
од областа »а црната и обоената металургија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на 
ова решение престанува да важи на 1 јули 1967 
година. 

Бр. 04-63Г23/1 
1 октомври 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

486. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16 69 и 30/02), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА ХЕМИСКОТО ИСПИТУВАЊЕ НА 

БАКАР И БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Методи за испитување на хемискиот состав на 
бакарот и бакарпите легури: 

Електролитско определување на 
бакарот во нелегиран бакар — — JUS С.А1.151 

Електролитско определување на 
бакарот во бакарни легури — — JUS С.А1.152 

2. Југословенските стандарди од точката 1 ма 
опа решение се објавени во посебна издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составот! дел од ова решение. 

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

Бр. 05-6316/1 
6 октомври 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 18 од Законот за ревало-
ризација на средствата на работните организации 
(„Службен лист па СФРЈ", бр. 29/66), во врска со 
членот 70 од Законот за сојузната управа („Службен 
лист на СФРЈ'4, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КО-

МИСИЈА ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 

1. За членови на Сојузната комисија за ревало-
ризација се именуваат: 

за претседател на комисијата: Гиновски Вели-
мир, помошник секретар во Сојузниот секретари:* 
јат за индустрија и трговија; 
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за членови на комисијата: Николиќ Љубиша, 
самостоен советник во Сојузниот секретаријат за 
финансии, Данковиќ Љубомир, виш советник во 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, Мар-
ковиќ Вукашин, советник во Сојузниот секретари-
јат за индустрија и трговија, Никетиќ Радослав, 
самостоен, советник во Сојузниот завод за стопан-
ско планирање, Рашиќ Синиша, директор во Сојуз-
ниот завод за цени и Бјелогрлић Љубомир, советник 
во Сојузната стопанска комора. 

За секретар на комисијата се именува Петровиќ 
Павле, стручен соработник во Сојузниот секретари-
јат за финансии. . 

2. Во комисијата влегува и по еден член што ќе 
го спредели секоја социјалистичка република. 

3. За извршување на задачите од членот 19 на 
Законот за ревалоризација на средствата на работ-
ните организации, претседателот на комисијата мо-
же да формира стручни групи и да ангажира по-
требни стручњаци 

4. Средствата за работа на комисијата се одоб-
рени со Решението на Сојузниот извршен совет Б. 
бр. О1-1013/2 од 22 јуни 1966 година. 

5. Наредбодавец за извршување на претсметката 
на расходите на комисијата е претседателот на ко-
мисијата, а сметкополагач е раководителот на смет-
ководството на Сојузниот секретаријат за финансии. 

6. Со ова решение се заменуваат: Решението за 
формирање Комисија за спроведување ревалориза-
ција на основните средства и средствата за заед-
ничка потрошувачка на стопанските организации, 
Б. бр. 176 од 21 јуни 1965 година и Решението за 
именување и разрешување членови на Комисијата 
за спроведување ревалоризација на основните сред-
ства и средствата за заедничка потрошувачка на 
стопанските организации, Б. бр. 184 од 19 октомври 
1965 година. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на 
потпишувањето. 

Б. бр. 123 
28 септември 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, .е р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Социјалистичка Република 

Македонија" во бројот 42 од 18 декември 1965 го-
дина објавува: 

Закон за условите и начинот на воведување 
42-чаеовна работна недела во одделни работни ор-
ганизации; 

Закон за мерките за безбедност на сообраќајот 
на јавните патишта; 

Закон за судовите од општа надлежност; 
Закон за стопанските судови во Социјалистичка 

Република Македонија; 
Закон зџ стопанската комора на Македонија; 
Одлука за задолжување на Социјалистичка Ре-

публика Македонија; 
Одлука за задолжување на Социјалистичка Ре-

публика Македонија; 
Одлука за привремено финансирање на потре-

бите на Социјалистичка Република Македонија за 
период јануар—март 1966 година; 

Одлука за користење на средствата од резервни-
те фондови на одделни општини; 

Одлука за регулирање надоместоците на пра-
тениците и функционерите што ги избира или име-
нува Собранието; 

Одлука за определување границите на водните 
подрачја во Социјалистичка Република Македонија; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Советот на Економскиот факултет во Скопје; 

Решение за разрешување и именување членови 
на советите на факултетите на Универзитетот во 
Скопје; 

Решение ра разрешување и именување членови 
на советите^ на вишите школи и педагошките ака-
демии во СР Македонија; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Советот на Вишата економско-Книговодствена 
школа во Прилеп; 

Решение за разрешување и именување членови 
на совети на социјални установи; 

Решение за именување советник на републич-
киот секретар за финансии; 

Решение за именување членови на Собранието 
на Републичката заедница за работите на з а в -
едувањето; 

Наредба за: преземање мерки за заштита на до-
битокот од заразните болести во 1966 година; 

Одлука за определување гранки, групи односно 
подгрупи на дејности во кои може да се определи 
додатен придонес за инвалидско и пензиско осигу-
рување за покривање на трошоците за инвалидско-
то осигурување и за утврдување на критериумите за 
определување висината на придонесот. 

Во бројот 43 од 30 декември 196£ година об-
јавува: 

Закон за водните придонеси во 1966 година; 
Закон за исплатување на привремена пензија 

односно инвалиднина на југословенски државјани 
врз основа на правата здобиени кај странски носи-
тели на социјално осигурување; 

Закон за измени и дополнување на Законот за 
условите за обезбедување, користење и губење за-
штитен додаток на пензиите* 

Закон за определување гранки, групи односно 
подгрупи на дејности во кои може да се определи 
додатен придонес за здравствено осигурување и за 
утврдување критериуми за височината на придоне-
сот; 

Закон за продолжување важноста на Законот за 
определување надоместок за потполно експропри-
рано селскостопанско и неплодно земјиште во 1965 и 
во 1966 година; 

Одлука за разрешување и избирање членови на 
одбори на Соборот; 

Одлука за образување и именување Републички 
штаб за цивилна заштита; 

Одлука за избор на претседател на окружен е д ; 
Одлука за определување состав на конкурсна 

комисија на ПТТ — Скопје; 
Одлука за разрешување од должноста заменик 

на републичкиот секретар за индустрија и трговија; 
Одлука за давање согласност на Одлуката за 

стопата на основниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување за периодот од 1966—1970 
година; 

Одлука за стопата на основниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување за периодот од 
1966—1970 година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
отопите на додатниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување за покривање на зголемените 
обврски на инвалидското и пензиското осигурување, 
поради 'сметањето на стажот на осигурувањето со 
зголемено траење и намалувањето на старосната 
граница за 1966 година; 

Среда, 19 октомври 1966 
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Одлука за отопите на додатниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување за покривања 
на зголемените обврски на инвалидското и пензис-
кото осигурување, поради сметањето на стажот на 
осигурувањето, со зголемено траење и намалувањето 
на старосната граница, за 1966 година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
стопите на додатниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување за покривање на трошоците 
за инвалидско и пензиско осигурување за 1966 го-
дина; 

Одлука за отопите на додатниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување за покривање 
на трошоците за инвалидско осигурување за 1966 
година; 

Одлука- за давање согласност на Одлуката за 
стопата на придонесот' за додаток на деца за 1966 
година; 

Одлука за стоп ата на придонесот за додаток 
на деца за 1966 година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
износот на придонесот за социјално осигурување на 
лицата осигурани за случај на повреда или болест 
предизвикана со несреќа при работата и за случај 
на заболување од професионална болест; 

Одлука за износот на придонесите за социјално 
осигурување на лида осигурени само за случај на 
повреда или болест предизвикани со несреќа при 
работата и за случај на заболување од професи-
онална болест; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избор на пратеник на Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија; 

Одлука за задолжување на Социјалистичка Ре-
публика Македонија; 

Одлука за определување на јавни патишта од 
И и III ред; 

Упатство за извршување на пописот на гроби-
штата и гробовите на борците; 

Одлука за височината на придонесот за • здрав-
ственото осигурување на уживателите на пензија 
и инвалиднина за 1966 година; 

Одлука за височината на придонесот за додаток 
на деца на уживателите на пензија за 1966 година; 

Одлука за делот на основниот и додатниот при-
донес на фондот на инвалидското и пензиското оси-
гурување кој во 1966 година им припаѓа на кому-
налните заедници на име надоместок на фондовите 
на здравственото осигурување за трошоците на про-
фесионалната рехабилитација и запослување на ин-
валидите на трудот: 

Одлука за висината на средствата што во 1966 
година задолжително ќе се издвојуваат за сигур-
носна и валоризациона резерва на Фондот на ин-
валидското и пензискот осигурување; 

Одлука за спроведување на задолжително 
здравствено реосигурување на работниците во 1966 
година: 

Тарифа на премиите за задолжително здрав-
ствено реосигурување на работниците за 1966 го-
дина; 

Одлука за спроведување на задолжителното 
здравствено реосигурување на земјоделците за 1966 
година: 

Тарифа за премиите за задолжително здрав-
ствено реосигурување на земјоделците за 196$ го-
дина; 

Конкурс за условите и начинот под кои Стопан-
ската банка на СР Македонија ќе дава кредити на 
стопанските организации од Дополнителните сред-
ства за заеднички резерви на стопанските органи-
зации 

Бо бројот 1 од 15 јануари 1966 година нема про-
писи. 

Во бројот 2 од 28 јануари 1966 година објавува; 
Решение за разрешување од должноста потсе-

кретар во Извршниот совет; 
Решение за именување членови на Советот на 

Вишата школа за физичка култура во Скопје; 
Решение за именување директор на Републич-

киот општествен фонд за финансирање на обра-
зованието; 

Решение за именување вршител на должноста 
директор на Републичкиот фонд за кредитирање и 
стипендирање на студентите; 

Решение за именување претседател на Вишиот 
дисциплински суд при Извршниот совет; 

Решение за разрешување и именување член на 
Републичката второстепена комисија за утврдување 
на пензиски стаж; 

Правилник за одредување регистрациони под-
рачја; 

Правилник за постапката што ќе се применува 
за вршење анализа на крв за утврдување на алко-
холисаност; 

Правилник за тфбтрамата и начинот на пола-
гањето на возачкиот испит; 

Објава на Републичката, изборна комисија. 
Во бројот 3 од 18 февруари 1966 година обја-

вува: 
Одлука за измена на Одлуката за одредување 

парична награда за уништување на волцјг и лисици; 
Договор за здравствено осигурување на про-

фесионалните возачи — сопственици на патнички 
ауто—такси; 

Извештај за резултатите од дополнителните из-
бори за пратеник во Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја во изборната единица Куманово VI. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

477. Основен закон *за садниот материјал — 813 
478. Одлука за доделување средства од сто-

панските резерви на федерацијата на 
сојузниот буџет за 1966 година за извр-
шување на обврските на федерацијата во 
спроведувањето на санитарните мерки 
во областа на заштитата на добитокот — 816 

479. Одлука за разрешување и именување 
. сојузни функционери — — — — — 817 

480. Одлука за именување членови на Сојуз-
ната изборна комисија — — — — — 817 

481. Наредба за начинот и постапката за до-
ставување на прегледот и за документа-
цијата потребна За утврдување и распре-
делба на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1967 година 817 

482. Наредба за начинот на искажување на 
податоците за утврдување на износот на 
девизи за увоз на стоки чиј увоз е услов-
но слободен — — — — — — — — 820 

483. Наредба за начинот на утврдување на 
привремениот однос помеѓу плаќањата 
по увоз и приливот по извоз за 1967 
година — — — — — — — — — 823 

484. Правилник за условите за пробно возење 
на пловилата за внатрешна пловидба — 824 

485. Решение За југословенскиот стандард за 
означување челици — — — — — — 826 

486. Решение за југословенските стандарди од 
областа на хемиското испитување на ба-
кар и бакарни легури — — — — — 826 
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