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293. 
Врз основа на членот 148 став 4 од Законот за 

воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА РЕДОТ НА 

ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ 
Член 1 

Во Уредбата за редот на. воздухопловното при-
станиште („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/65) во 
членот 10 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Директорот на Сојузната управа за цивилна 
воздушна пловидба може да пропише товарењето 
или истоварувањето на стоки или снабдувањето на 
воздухопловот со погонско гориво, ако воздухопло-
вот е во директен меѓународен транзит, да може да 
се врши и додека патниците се наоѓаат во возду-
хопловот, како и начинот на преземањето мерки на 
претпазливост за заштита од пожар на воздухопло-
вот и на платформата на која се наоѓа воздухо-
пловот." 

Член 2 
Во членот 15 став 5 по зборот: „работи" се дода-

ва запирка и зборовите: „освен санитетските и про-
тивпожарните коли,". 

Член 3 
Во членот 18 став 1 точка 3 по зборовите: „во 

воздухопловот" се додава запирка и зборовите: „или 
ако се врши полнење на воздухоплов во директен 
меѓународен транзит со гориво и мазиво додека во 
воздухопловот се наоѓаат патниците, а не се пре-
земени пропишаните мерки на претпазливост". 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
P. п. бр. 78 

12 јуни 1968 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, е. р. 

294. 
Врз основа на чл. 5 и 18 став 2 од Законот ча 

кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕВИЗИТЕ 
КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ НЕ МОЖАТ ДА ГИ 
АНГАЖИРААТ КОГА ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИ ПО 
СТРАНСКИ КРЕДИТИ ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИ-
ЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во Одлуката за девизите кои овластените бан-
ки не можат да ги ангажираат кога преземаат об-
врски по странски кредити што се користат за реа-

лизација на Програмата за модернизација на Југо-
словенските железници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 47/67) во точката 1 по зборовите: „износот на 
обврските по" се додаваат зборовите: „користените 
кредити и". 

2. По точката 2 се додава нова точка 2а, која 
гласи: 

„2а. Странските финансиски кредити и гаранции 
по странските финансиски кредити за реализација 
на Потесната програма на модернизацијата на Ју-
гословенските железници од точката 1 на оваа од-
лука не ја товарат височината на износот опреде-
лен со посебни сојузни прописи до кој овластените 
банки можат да ги користат кредитите во странство 
и да даваат гаранции по кредитните работи со стран-
ство." 

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

P. п. бр. 77 
12 јуни 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

295. 

Врз основа на членот 37 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАС-

НОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ СТОКИ 

1. Следните стоки можат да се увезуваат само 
врз основа на согласност што ја издава Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија: 

а Шифра на 
8 "В Номенкла- Наименување 
£ & турата ССТ 

1 2 3 

1 051-10-10 Портокали 
2 051-10-20 Манд армии 
3 051-20-10 Лимони 
4 051-20-50 Grapefruit 
5 051-20-90 Цитрус овошје друго, свежо или су-

шено 
6 051-30-10 Банани 
7 051-71-10 Кокосов орев свеж 
8 051-72-90 Ореви за јадење, други (пињолии и 

пистакии) 
9 051-91-10 Смокви, свежи 

10 051-95-10 Ананас, свеж 
11 051-95-20 Урми, свежи 
12 052-01-10 Урми, суви 
13 052-01-90 Овошје тропско, суво, друго (суви ба-

нани, ананас и др.) 
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1 2 3 

14 052-02-11 Смокви, суви, етивирани 
15 052-02-12 Смокви, суви, неетивирани 
16 053-50-43 Сок од лимон суров 
17 053-50-44 Сок од портокал, суров 
18 053-50-74 Сок од лимон, концентриран 
19 053-50-75 Сок од портокал, концентриран 
20 053-63-98 Пулпа од портокали 
21 053-64-10 Корки од портокал и лимон 
22 053-90-20 Кикиритки, печени 
23 054-81-30 Маниока, свежа или сува 
24 055-42-10 Брашно од кокос 
25 055-44-90 Брашно од маниока, саго, салеп, аро-

рут 
26 055-45-10 Саго и тапиока 
27 072-10-10 Какао во зрно, сурово 
28 072-10-20 Какао во зрно, печено 
29 072-20-10 Какао во прав без шеќер 
30 072-31-10 Какао-паста (во парчиња и блокови) 
31 072-32-10 Какао-путер (маст и масло) 
32 073-00-30 Какао во прав со шеќер 
33 074-10-10 Чај 
34 074-20-10 Мате 
35 075-10-11 Црн пипер во зрно, црн 
36 075-10-12 Црн пипер во зрно, бел 
37 075-10-21 Црн пипер во прав, црн 
38 075-10-22 Црн пипер во прав, бел 
39 075-21-10 Ванила 
40 075-22-10 Дарчин 
41 075-23-11 Каранфилче мелено или не 
42 075-23-12 Каранфилче во цвет или дршка 
43 075-24-11 Мускат орев 
44 075-24-12 Мускат цвет 
45 075-29-20 Шафран 
46 081-30-14 Маслени погачи од ленено семе 
47 081-30-15 Маслени погачи од соја 
48 081-30-19 Маслени погачи од други мас дода јни 

семиња и плодови 
49 081-30-24 Маслени сачми од ленено семе 
50 081-30-25 Маслени сачми од соја 
51 081-30-26 Маслени сачми од тиквини семки 
52 081-30-29 Маслени сачми од други маслодајни 

семиња и плодови 
53 081-30-50 Рицинусови погачи и сачми за ѓу-

брење 
54 081-91-10 Лушпи од кафе 
55 081-92-10 Лушпи од какао 
56 099-09-50 Брашно од кикиритки (арашид) 
57 221-10-10 Арашид (кикиритки) во лушпа 
58 221-10-20 Арашид (кикиритки) излупен 
59 221-20-10 Копра 
60 221-30-10 Палмови голушки 
61 221-40-10 Соја 
62 221-50-10 Ленено семе 
63 221-60-10 Памуково семе 
64 221-70-10 Рицинусово семе 
65 221-80-30 Семе од сусам 
66 221-80-40 Семе нигерово 
67 221-90-10 Брашно од арашид 
68 221-90-20 Брашно од копра 
69 221-90-30 Брашно од палмови голушки 
70 221-90-40 Брашно од соја 
71 221-90-50 Брашно од ленено семе 
72 221-90-60 Брашно од памуково семе 
73 221-90-70 Брашно од рицинусово семе 
74 221-90-96 Брашно од сусам 
75 231-10-10 Каучук природен 
76 231-10-40 Латекс, па и стабилизиран или кон-

центриран 
77 231-20-50 Каучук, маслодаен (фактис) 
78 242-21-50 Трупци од егзотични иглолисници, 

неделкани 
79 242-22-50 Трупци од егзотични иглолисници, 

делкани 
80 242-31-90 Трупци од егзотични широколисници, 

неделкани 
81 244-01-10 Плута сурова 

1 2 3 

82 244-01-20 Плута мелена 
83 244-01-30 Отпадоци од плута 
84 244-02-10 Плута природна во коцки или плочи 

(за тапи) 
85 244-02-90 Плута природна во плочи друга (ле-

пена, зајакната, за цигари и ел.) 
86 263-10-11 Памук кратковлакнест 
87 263-10-12 Памук средновлакнест 
88 263-10-20 Памук долговлакнест 
89 263-10-90 Памук со семе 
90 263-20-10 Памучен линтерс, суров 
91 263-20-20 Памучен линтерс, пран, белен или бо-

јосуван 
92 263-30-10 Отпадоци од памук при предење 
93 263-30-90 Отпадоци од памук, други (памучним 

за чистење и др.) 
94 263-40-10 Памук влачен или чешлан 
95 264-00-10 Јута сурова 
96 264-00-20 Јута преработена (триена, влачена, 

чешлана, белена или бојосувана) 
97 264-00-90 Отпадоци од јута 
98 265-30-10 Рамија сурова 
99 265-30-20 Рамија преработена 

100 265-30-90 Отпадоци од рамија 
101 265-40-10 Сисал влакно 
102 265-40-90 Влакна од агава фамилија, други 
103 265-50-10 Манила влакно 
104 265-50-90 Манила отпадоци 
105 265-80-10 Кокосово влакно 
106 271-10-11 Гуано 
107 271-10-15 Билно ѓубре 
108 271-20-10 Натриум нитрат природен (чилска 

шалитра) 
109 276-52-20 Лискун во ленти и цепки 
НО 276-95-20 Талк, иситнет или мелен 
111 292-10-50 Кана — дршки, лисје и корен 
112 292-10-60 Валонеја 
113 292-10-70 Papa 
114 292-10-80 Квебрачо дрво за изработка на танин 
115 292-10-90 Дрво во прав или приготвено за из-

работка на танин 
116 292-20-21 Шелак небелен 
117 292-20-22 Шелак белен 
118 292-20-30 Гумиарабика 
119 292-20-40 Трагант гума 
120 292-20-50 Балзами и копали 
121 292-20-90 Гуми и смо ли природни, други 
122 292-30-20 Рафија (лико) 
123 292-30-30 Бамбус 
124 292-92-10 Морска трева 
125 292-92-20 Капок за полнење 
126 292-94-10 Дум орев-гсорозо 
127 292-99-10 Еспарто стебленки или лисје 
128 292-99-90 Растителни производи, други (алги, 

алфа стебленки и лисје, морски мов, 
кора панама, брашно од корозо и дум 
орев) 

129 331-01-10 Нафта сурова 
130 331-02-10 Нафта делумно рафинирана 
131 421-20-10 Масло соино сурово 
132 421-20-20 Масло соино пречистено 
133 421-30-10 Масло памуково сурово 
134 421-30-20 Масло памуково пречистено 
135 421-40-10 Масло од кикиритки (арашид) сурово 
136 421-40-20 Масло од кикиритки (арашид) пре-

чистено 
137 422-10-10 Масло ленено сурово 
138 422-10-20 Масло ленено пречистено 
139 422-20-10 Масло палмово сурово 
140 422-20-20 Масло палмово пречистено 
141 422-30-10 Масло кокосово сурово 
142 422-30-20 Масло кокосово пречистено 
143 422-40-10 Масло од палмови голушки сурово 
144 422-40-20 Масло од палмови голушки пречис-

тено 
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145 422-50-10 Масло рицинусово сурово 
146 422-50-20 Масло рицинусово пречистено 
147 422-90-10 Масло тунгово сурово 
148 422-90-20 Масло тупгово пречистено 
149 422-90-30 Масло сусамово сурово 
150 422-90-40 Масло сусамово пречистено 
151 431-43-10 Кариауба восок 
152 431-43-90 Восоци растителни други 
153 531-01-60 Индиго природно 
154 532-40-50 Екстракт од квебрачо за штавење 
155 532-40-60 Екстракт од мимоза за штавење 
156 532-40-90 Екстракти за штавење, други 
157 611-91-10 Кожа од индиска овца полуштавепа 
158 611-92-10 Кожа од индиска коза полуштавена 
154) 611-99-92 Кожа од лазачи обработена 
160 651-30-10 Предиво памучно невпредено сурово 
161 651-30-20 Предиво памучно впредепо сурово 
162 651-30-50 Конец памучен суров за индустрија 
163 651-41-10 Предиво памучно невпредено Селено 
164 651-41-20 Предиво памучно невпредено бојоса-

но или мсрцеризирано 
165 651-41-30 Предиво памучно, впредено, Селено 
166 651-41-40 Предиво памучно впредено, бојосано 

или мерцеризирано 
167 651-42-10 Конец памучен за продажба на мало 
168 651-51-50 Предиво од рамија 
169 651-52-50 Копец од рамија за продажба на мало 
170 651-92-10 Предиво од јута 
171 651-93-10 Предиво од сисал 
172 651-93-20 Предиво од кокос 
173 651-93-30 Предиво од манила 
174 651-93-90 Предиво од други растителни влакна 
175 652-11-10 Памучна газа побелена 
176 652-12-10 Памучни фротирни ткаенини небелеии 
177 652-13-10 Памучни ткаенини сурови (небелено 
178 652-21-10 Памучна газа, бојосана или печатена 
179 652-22-10 Ткаенини памучни фротирпи, Селени, 

бојосани или печатени 
180 652-23-10 Памучен сомот, кадифе и жанил тка-

енини 
181 652-29-10 Памучни ткаенини белени 
182 652-29-20 Памучни ткаенини бојосани или мер-

церизирани 
183 652-29-30 Памучни ткаенини со рака ткаеш! (во 

народни мотиви) 
184 652-29-40 Памучни ткаенини печатени 

296. 

185 653-31-50 Ткаенини од рамија 
186 653-40-10 Ткаенини од јута" 
187 653-94-10 Ткаенини од сисал влакно 
188 653-91-20 Ткаенини од кокосово влакно 
189 653-94-90 Ткаенини од други растителни влакна 
190 655-61-20 Канали и јажиња од манила 
191 655-61-30 Сисал сврзовка за снопови 
192 656-10-10 Вреќи јутени нови 
193 687-10-10 Калај суров пелегпран 
194 687-10-20 Калај легираи 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може да даде согласност за увоз на одделни групи 
стоки од ставот 1 на оваа точка, како и за увоз на 
тие стоки во определен период (глобална согласност). 
Во тој случај работните организации тие стоки ги 
увезуваат без прибавување па согласноста за увозот 
од ставот 1 на оваа точка. 

2. Давањето на согласноста во смисла на точ-
ката 1 од оваа одлука може да се услови за сто-
ките наведени во таа точка со обврска на работната 
организација односните стоки да ги увезе непо-
средно од земјата на производителот на тие стоки 
и, коп царинската пријава, да поднесе уверение за 
потеклото на тие стоки издадено од надлежните 
органи на односната земја и заверено од јз^гословен-
ското конзз^ларно претставништво во таа земја. 

3. Согласноста за увозот па стоките издадена 
врз основа на оваа одлука не значи и право на 
купување девизи за увоз на тие стоки. 

Девизите за плаќање на увозот на стоките за 
кои е издадена согласност за увоз, работните орга-
низации ги обезбедуваат според одредбите од За-
конот за девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67). 

4. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат 
на работите на увозот на стоки што се склучени и 
и се пријавени на банката до денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 82 
12 јуни 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист иа ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУ-

ЛИРАН 

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

Реден 
бро. 

Шифра о-1 
Номенкла-

турата ССТ 
Н а и м е н у в а н , е 

Поранешна 
кратенка ча 
с т о к о в и о т 

режим 

Се заменува со 
кратенка *а 
стоковниот 

режим 

276 
277 
278 

Во секторот 2 — Сурови материи нечастиви освен 
горивото 

266-31-20 Рајон влакно, невлачено ниту чешлано ГДК 
266-31 -90 Вештачки влакна други, невлачени ниту чешлани ГДК 
266-32-1® Влакна вештачки несечена во кабл« ГДК 

Д 
д 
д 
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1 2 3 4 5 
281 266-33-20 Рајон влакно, сечено, влачено или чешлано гдк д 
282 266-33-80 Влакна вештачки сечени, влачени или чешлани, 

други г д к д 
283 266-33-90 Отпадоци од вештачки влакна, в лачени или чеш-

лани 
ГДК д 

284 266-40-11 Отпадоци од синтетички влакна г д к д 
285 266-40-15 Отпадоци од целвлакна и други вештачки влакна 

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

ГДК д 

271 651-61-10 Најлон и перлон предива ГДК д 
272 651-61-50 Конец синтетичен за индустрија ЛБ д 
273 651-61-iJ Предива од синтетички бескрајни влакна, други г д к д 
274 651-62-10 Монофил (вештачка слама од синтетички влакна) г д к д 
275 651-62-50 Катгут имитации од синтетичко предиво, нсстерилни ЛБ д 
277 651-63-90 Конец синтетичен за продажба на мало, друг ЛБ д 
278 651-64-10 Предиво од испрекинати најлон и пер лон влакна г д к д 
279 651-64-50 Конец од испрекинати синтетички влакна за ин-

дустрија г д к д 
280 651-64-90 Предиво од други непрекинати синтетички влакна гдк д 
281 651-65-10 Конец од испрекинати најлон и перлон влакна г д к д 
282 651-65-90 Конец од испрекинати синтетички влакна, друг г д к д 
284 651-71-20 Предиво од бескрајни ацетат влакна г д к д 
285 651-71-30 Предиво од бескрајни други вештачки вл акни г д к д 
286 651-71-50 Конец од бескрајни вештачки влакна за индустрија г д к д 
287 651-72-10 Мокофил од вештачки влакна г д к д 
288 651-72-50 ' Катгут имитации од вештачки влакна ЛБ д 
289 651-73-10 Конец од бескрајни вештачки влакна г д к д 
290 651-74-10 Предиво од испрекинати целвлакна г д к д 
291 651-74-90 Предиво од други вештачки испрекинати влакна г д к д 
292 651-75-10 Конец од испрекинати вештачки влакна 

Во секторот 7 — Машини и транспортни уреди 

г д к д 

26 711-50-40 Мотори бродски дизел — до 200 КЅ г д к д 
27 711-50-50 Мотори бродски дизел — од 200 до 1000 КЅ г д к д 
28 711-50-60 Мотори бродски дизел — над 1000 КЅ г д к д 

430 724-10-10 Телевизиски приемници г д к д 
440 724-91-40 Телефонски централи г д к д 
606 732-10-11 Автомобили до 1100 сст г д к д 
607 732-10-12 Автомобили над 1100 до 2500 ссш г д к д 
608 732-10-20 Автомобили други над 2500 ссш г д к д 
612 732-10-90 Автомобили половни г д к д 
613 732-20-10 Автобуси градски гдк д 
€14 732-20-20 Автобуси меѓуградски и туристички г д к д 
615 732-20-30 Тролејбуси г д к д 
616 732-20-40 Половни автобуси г д к д 
617 732-20-L0 Автобуси во делови за монтажа г д к д 
618 732-20-90 Половни автобуси г д к д 
619 732-30-00 Камионе™ (со носивост под 1 тон) г д к д 
620 732-30-10 Камиони лесни (со носивост од 1 до 3 тона) г д к д 
621 732-30-20 Камиони средни (со носивост од 3 до 5 тона) г д к д 
622 732-30-30 Камиони тешки (со носивост над 5 тона) г д к д 
623 732-30-40 Дампери камиони так д 
624 732-30-50 Камиони во делови за монтажа г д к д 
625 732-30-60 Амбулантни автомобили г д к д 
626 732-30-70 Автоцистерни г д к д 
627 732-30-80 Автоладилници г д к д 
628 732-30-91 Камиони половни г д к д 
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1 2 3 4 5 

629 732-30-92 Цистерни и работилници половни ГДК д 
630 732-40-10 Противпожарни автомобили г д к д 
631 732-40-20 Прскалки за полевање улици моторни г д к д 
632 732-40-30 Коли за ѓубре моторни г д к д 
633 732-40-40 Снежни плугови моторни г д к д 
634 732-40-50 Автомобили дигалки г д к д 
635 732-40-60 Работилници за поправка на автомобили моторни г д к д 
636 732-40-70 Камиони багери г д к д 
637 732-40-90 Моторни возила специјални други г д к д 
639 732-60-10 Шасии за автомобили г д к д 
640 732-70-10 Шасии за автобуси г д к д 
641 732-70-20 Шасии за камиони г д к д 
642 732-70-30 Шасии за тролејбуси г д к д 
643 732-81-10 Каросерии за автобуси и тролејбуси г д к д 
644 732-81-20 Каросерии за камиони г д к д 
645 732-81-90 Каросерии за други моторни возила г д к д 
650 732-91-11 Моторцикли (мопеди) до 50 сст г д к д 
651 732-91-12 Мотоцикли над 50 до 125 сст г д к д 
652 732-91-13 Моторцикли над 125 до 350 сст г д к д 
653 732-91-14 Моторцикли над 350 сет г д к д 
654 732-91-20 Моторцикли скутери г д к д 
672 733-30-10 Приколки за камиони (товарни) г д к д 
673 733-30-20 Приколки за автомобили (товарни) г д к д 
675 733-30-40 Приколки за трактори, земјоделски приколки г д к д 
705 735-30-83 Јахти, спортски чамци г д к д 

2. Работите на увозот на стоките од точката 1 на оваа одлука што се склучени и ќ се пријавени 
на банката до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се извршат според стоковниот режим 
што за увоз на овие стоки важел до денот на влегу вањето во сила на оваа одлука. 

3. Издавањето на дозволата за увоз на стоките од точката 1 на оваа одлука може да се услови со 
обврска работните организации да извезат определена количина домашни стоки во односната земја 
или во друга земја. 

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

P. п. бр. 81 
12 јуни 1968 година 

Белград 
Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

297. 

Врз основа на членот 37 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАС-

НОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ СТОКИ 

1. Следните стоки можат да се увезуваат само 
врз основа на согласност што ја издава Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија: 

f Р
ед

ен
 

бр
о 

Шифра на 
Номенкла-
турата е с т 

Наименување 

1 2 3 

1 653-21-10 Ткаенини од чешлана волна 
2 653-21-20 Ткаенини од в лачена волна 
3 653-21-60 Ткаенини волнени мешани со синте-

тика (со над 50% волна) 
4 653-21-70 Ткаенини волнени мешани со веш-

тачки влакна (со над 50% волна) 

5 653-31-10 
6 653-32-10 
7 653-51-10 

8 653-52-10 

9 653-61-10 
10 697-11-20 
11 697-11-30 
12 717-30-20 
13 724-20-20 
14 725-01-10 
15 725-02-10 
16 725-02-20 

17 725-03-10 
18 725-05-00 
19 725-05-10 
20 725-05-20 

21 894-23-10 

Ткаенини од лен 
Ткаенини од кадела 
Ткаенини од епитетични бескрајни 
влакна 
Ткаенини од синтетички испрекинати 
влакна 
Ткаенини од бескрајни целвлакна 
Печки на гас, нафта или шпиритус 
Шпорети (неелектрични) 
Машини за шиење куќни 
Транзисторски радио-приемници 
Фрижидери 
Машини за перење рубелина 
Машини за перење и сушење рубе-
лина 
Правосмукалки 
Шпорети електрични 
Греалки за простории електрични 
Бојлери и други електрични греалка 
за вода 
Играчки со механизам 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може да даде согласност за увоз на одделни групи 
стоки од ставот 1 на оваа точка, како и за увоз на 
тие стоки во определен период (глобална согласност)* 
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Во тој случај работните организации ги увезуваат 
тие стоки без прибавување согласност за увозот од 
ставот 1 на оваа точка. 

2. Давањето согласноста во смисла на точката 
1 од оваа одлука може да се услови за стоките на-
ведени во таа точка со обврска на работната ор-
ганизација да извезе определена количина домашни 
стоки во односната земја или во други земји. 

3. Согласноста за увоз на стоки издадена врз 
основа на оваа одлука не значи и право на купу-
вање девизи за увоз на тие стоки. 

Девизите за плаќање на увозот на стоките за 
кои е издадена согласност за увоз, работните ор-
ганизации ги обезбедуваат според одредбите од За-
конот за девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67). 

4. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат 
на работите на увозот на стоки што се склучени 
и што и се пријавени на банката до денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 76 
12 јуни 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

298. 

Врз основа на членот 20 во врска со членот 25 
од Законот за девизното работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1968 ГОДИ-
НА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ПРО-

ИЗВЕДУВААТ ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ 

1. На работните организации што произведуваат 
патнички автомобили (во натамошниот текст: ра-
ботните организации) им се утврдува за 1968 годи-
на, покрај износот на глобалната девизна квота врз 
основа на Одлуката за работните организации што 
суровините и другите репродукциони материјали, 
чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен од-
нос според остварениот девизен прилив по извозот 
во 1968 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/67) 
и прописите донесени врз основа на таа одлука, 
дополнителен износ на глобалната девизна квота 
од 131,325.000 динари за увоз на суровини и други 
репродукциони материјали за производство на пат-
нички автомобили во 1968 година, и тоа во девизи 
што се од значење за одржувањето ликвидноста во 
меѓународните плаќања. 

2. Распределбата на дополнителниот износ на 
глобалната девизна квота од точката 1 на оваа од-
лука на одделни работни организации ја вршат тие 
работни организации договорно во рамките на гру-
пацијата внатре во Сојузната стопанска комора, со-
гласно со одредбите од Одлуката за работните ор-
ганизации што суровините и другите репродукциони 
материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во 
определен однос според остварениот девизен при-
лив по извозот во 1968. година. 

3. Ако работните организации не постигнат до-
говор во смисла на точката 2 од оваа одлука, Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија ќе го 
утврди дополнителниот износ на глобалната девизна 
квота за одделните работни организации и за тоа 
на тие работни организаци ќе им издаде решение. 

4. Динамиката на користењето на девизите од точ-
ката 1 на оваа одлука ќе ја утврди Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија. 

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

P. п. бр. 75 
22 мај 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

299. 

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ" 
бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во врска со членот 59 став 
2 од Законот за девизното работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. .29/66 и 54/67), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА МОТОРНИ 

ВОЗИЛА ОД СТРАНА НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Во Одлуката за регулирање на увозот на мо-
торни возила од страна на граѓаните („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/64 и 17/68) точката 1 се менува и 
гласи: 

„1. Граѓаните можат патнички автомобили, ка-
миони, моторцикли, мопеди и велосипеди со фабрич-
ки вградени мотори и поважни делови за овие 
возила, и тоа: шасија, мотор, куќиште, менувач, ка-
росерија, диференцијал, преден трап (во натамош-
ниот текст: моторното возило), да увезуваат ако ги 
купуваат со девизи што ги држат на сметка или на 
штеден влог кај Народната банка на Југославија 
или кај овластените банки во смисла на Одлуката 
за располагање со девизите што ќе ги остварат гра-
ѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66) и Наред-
бата за штедните влогови во странски средства за 
плаќање на иселениците и иселениците-повратници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/64 и 52/64). 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, граѓаните што поминале на работа во стран-
ство до две години, можат ново моторно возило од 
странско производство да купат на начинот опреде-
лен во тој став само кај домашна стопанска орга-
низација која според важечките прописи може да 
увезува моторни возила." 

2. Во точката 2 одредбата под 3 на крајот точ-
ката се заменува со точка и запирка и по тоа се до-
даваат две нови одредби, кои гласат: 

„4) лицата што непрекинато поминале повеќе од 
две години на работа во странство и во тој период 
најмалку две години имале моторно возило; 

5) лицата што ќе купат моторно возило кај до-
машни работни организации овластени за продаж-
ба на моторни возила сопственост на странски дпп-
ломатско-конзуларни претставништва и други 
странски лица во земјата." 

3. Во точката 3 зборовите: „Народната банка" се 
заменуваат со зборовите: „Народната банка на Ју-
гославија или овластените банки". 

4. Во точката 4 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Лицата што моторното возило го увезуваат врз 

основа на точката 2 под 4 од оваа одлука, се дол-
жни при увозот да и поднесат на царинарницата 
преку која го увезуваат моторното возило потврда 
од дипломатското односно конзуларното претстав-
ништво на СФРЈ во земјата во која се наоѓале, дека 
непрекинато поминале повеќе од две години на ра-
бота во странство и дека во тој период најмалку две 
години имале моторно возило." 

5. По точката 5 се додава нова точка 5а, која 
гласи: 

„5а. Се овластува сојузниот секретар за надво-
решна трговија, во спогодба со сојузниот секретар 
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за финансии, да донесе поблиски прописи за спрове-
дување на оваа одлука." 

6. Граѓаните од точката 1 став 2 од Одлуката за 
регулирање на увозот на моторни возила од страна 
на граѓаните што до 20 јуни 1968 година и дале 
налог на банката за дознака на девизи за купува-
ње на моторно возило на начинот определен во точ-
ката 1 став 1 на таа одлука, можат тоа моторно во-
зило да го увезат до 20 септември 1968 година. 

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

Рп. бр. 80 
12 јуни 196fr година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. p. 

ЗОО. 

Брз основа на членот 69 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА 
УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТА-

ЛУРГИЈА 

1. Во Наредбата за определување на стопан-
ските организации за договарање и извршување на 
работи на увозот на производи на црната металур-
гија („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/68) во точ-
ката 2 во одредбата под 35 точката се заменува со 
запирка и по тоа се додаваат четири нови одредби, 
кои гласат: 

„36) „Ѓуро Ѓаковиќ", Славонски Брод, 
37) Товарна аутомобилов „ТАМ", Марибор, 
38) „Термоелектро", Белград, о 
39) Индустрија моторних возил, Ново Место.". 

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

П. бр. 8011 
7 јуни 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
др Васил Гривчев, е. р. 

301. 

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 
1/67 и 54/67) и членот 32 став 2 од Законот за Служ-
бата на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67 и 15/68), сојузниот секре-
тар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕ-

СТВЕНИТЕ ФОНДОВИ 

1. Во Наредбата за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници и општествени-
те фондови („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67 и 
7/68) во точката 4 под а) одредбата под 26 се менува 
и гласи: 

„26) на сметката бр. 840-21106 — Сојузен данок 
на промет на алкохолни пијачки, освен на проме-

тот на алкохолни пијачки испорачани на угостител-
ски дуќани на самостојни угостители и граѓани (тар. 
бр. 3);". 

По одредбата под 26 се додава нова одредба под 
26а), која гласи: 

,,26а) на сметката бр. 840-21109 — Сојузен данок 
на промет на алкохолни пијачки испорачани на уго-
стителски дуќани на самостојни угостители и гра-
ѓани (тар. бр. 3);". 

Во точката 4 под б) во одредбата под 27 на кра-
јот точката и запирката се заменуваат со точка и 
по тоа се додава нов став 2, кој гласи: 

„На сметката бр. 840-21110 се уплатува и репуб-
личкиот данок на промет на алкохолни пијачки ос-
вен на прометот на алкохолни пијачки испорачани 
на угостителски дуќани на самостојни угостители и 
граѓани;". 

По одредбата под 27 се додава нова одредба под 
27а), која гласи: 

,,27а) на сметката бр. 840-21113 — Републички 
данок на промет на алкохолни пијачки испорачани 
на угостителски дуќани на самостојни угостители и 
граѓани;". 

Во одредбата под 28 на крајот точката и запир-
ката се заменуваат со точка и по тоа се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„На сметката бр. 840-21400 се уплатува и репуб-
лички додатен данок на промет на алкохолни пи-
јачки, освен на прометот на алкохолни пијачки ис-
порачани на угостителски дуќани на самостојни уго-
стители и граѓани;". 

По одредбата под 28 се додава нова одредба под 
28а), која гласи: 

,,28а) на сметката бр. 840-21403 — Републички 
додатен данок на промет на алкохолни пијачки ис-
порачани на угостителски дуќани на самостојни уго-
стители и граѓани;". 

2. Во точката 6 уводната реченица се менува и 
гласи: 

„Царината се уплатува во корист на посебната 
партија на евидентната сметка бр. 845 на надлеж-
ната царинарница. Уплатената царина на оваа еви-
дентна сметка, царинарницата ја распоредува:". 

3. По точката 6 се додава нова точка 6а, која 
гласи: 

„6а. Посебните давачки што се наплатуваат при 
увозот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи и посебните давачки за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки, се упла-
туваат во корист на посебната партија на евидент-
ната сметка бр. 845 на надлежната царинарница. 

Давачките од ставот 1 на оваа точка уплатени 
на евидентната сметка, царинарницата ги распоре-
дува: 

69а) на сметката бр. 840-41103 — Посебна давач-
ка при увоз на земјоделски и прехранбени произ-
води; 

696) на сметката бр. 840-41104 — Посебна давачка 
за израмнување на даночното оптоварување.". 

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

Бр. V-4859/1-68 
13 јуни 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, ; 
Јанко Смоле, е. р. > 
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302. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произво-
ди („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68), во соглас-
ност со сојузниот секретар за стопанство и сојузниот 
секретар за надворешна трговија, директорот на 
Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/68, 20/68, 21/68, 22/68 и 24/68) во точката 1 одред-
бите под 37, 38, 39 и 40 се менуваат и гласат: 
„37) 421-20-10 Масло соино сурово 15.07/1а 

во износ од 0,38 динари за 
1 килограм; 

38) 421-20-20 Масло соино пречистено 15.07/16 
во износ од 0,38 динари за 
1 килограм; 

39) 421-60-10 Масло сончогледово су- 15.07/5а 
рово 
во износ од 0,38 динари за 
1 килограм; 

40) 421-60-20 Масло сончогледово пре- 15.07/66 
чистено 
во износ од 0,38 динари за 
1 килограм; 

Во одредбата под 47 на крајот точката се заме-
нува со точка и запирка и по тоа се додаваат девет 
нови одредби, кои гласат: 
„48) 055-52-40 Домати конзервирани 20.02/2 

(сок и пире) 
во Р13нос од 1,50 динари за 
1 килограм; 

49) 053-30-50 Џемови 20.05/1 
во износ од 1,40 динари за 
1 килограм; 

50) 053-30-60 Слатко од овошје 20.05/1 
во износ од 1,50 динари за 
1 килограм; 

51) 053-50-50 Сок од вишни и цреши, 20.07/6 
концентриран 
во износ од 4,70 динари за 
1 килограм; 

52) 053-50-60 Сок од капинки, концен- 20.07/6 
триран 
во износ од 2,00 динари за 
1 килограм; 

53) 053-50-71 Сок од сливи, концентри- 20.07/6 
ран 
во износ од 1,35 динари за 
1 килограм; 

54) 053-50-72 Сок од малинки, концен- 20.07/6 
триран 
во износ од 7,80 динари за 
1 килограм; 

Б5) 053-50-73 Сок од јаблока, концен- 20.07/6 
триран 
во износ од 0,85 динари за 
1 килограм; 

56) 053-90-30 Компоти од овошје 20.06/7, 8, 
во износ од 1,40 динари за 9, 10, 11, 
1 килограм.". 12,13,14,15 

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

Бр. 17-85/1 
12 јуни 1968 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за цени, 
Никола Филиповић е. р. 

303. 

Врз основа на членот 89 став 3 од Законот за 
организацијата на Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65), 
сојузниот секретар за стопанство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРИТЕ НА 
ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОН-

СКИОТ СООБРАКАЈ 

1. На инспекторите на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај (во натамошниот 
текст: инспекторите на птт сообраќајот) им се издава 
легитимација според образецот што е отпечатен кон 
ова упатство и е негов составен дел. 

2. Големината на легитимацијата на инспекто-
рите на птт сообраќајот е 100 X 73 mm, а кориците 
на легитимацијата се полутврди и од надворешната 
страна обложени со платно, кожа или со погоден 
пластичен материјал, во црвена боја. 

3. Легитимацијата на инспекторите на птт соо-
браќајот содржи: 

1) назив на органот на управата што ја издал 
легитимацијата и број под кој е издадена; 

2) фотографија на имателот на легитршацијата 
во големина 45 X 35 mm, преку која е втиснат пе-
чат на органот на управата што ја издал легитима-
цијата, а под фотографијата потпис на имателот 
на легитимацијата; 

3) име и презрше на имателот на легитимацијата; 
4) својство на имателот на легитимацијата (со-

јузен инспектор, републички инспектор и др.) и о-
властување на имателот на легитимацијата за вр-
шење инспекциски работи; 

5) место и датум на издавањето на легитима-
цијата, печат на органот на управата што ја издал 
легрггимацијата и потпис од старешината на тој 
орган; 

6) место за заверка на важењето на легитама-
цр!јата за целата календарска годрша, односно до 
о п р е д е л е ш е ден во годината ако нејзиното ва-
жење не е за целата календарска година; 

7) место за заверка од страна на надлежшшт 
орган на внатрешните работи на важењето на леги-
тршацрЈЈата за движење и задржување во гранич-
ниот појас и место за заверка на рокот на важењето 
на легр1тршацијата за движење и задржување во 
грашгчниот појас; 

8) одредбите од Законот за организацР1јата на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони, што 
се однесуваат на вршењето на работите на инспек-
црЈЈата на птт сообраќајот. 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лр4ст на СФРЈ"* 

Бр. 1729 
5 јуни 1968 година 

белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

др Боривое ЈелиЌ, е. р. 
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ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕК-
ТОРИТЕ НА ПТТ СООБРАЌАЈОТ 

(прва страна на кориците — празна) 
(втора страна на кориците) 

Место за фотографија во 
големина 45 X 35 mm 

(Потпис на имателот на 
легитимацијата) 

(прва внатрешна страна) 

Државен грб 

(Назив ка органот што ја издал легитимацијата) 

Број 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
НА ИНСПЕКТОР НА ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕ-

ГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАЌАЈ 

(втора и трета внатрешна страна) 

(Име и презиме)» 
• инспектор на поштенскиот, 

(својство) 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај е овластен 
врз основа на членот 80 од Законот за организаци-
јата на Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони да ги врши работите на инспекцијата на пош-
тенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, 
и Тоа: 

(да се наведе специјалноста) 
и ги има сите права и должности што со тој закон 
и со други прописи му се дадени на инспекторот на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај. 
На 19 година 
Во 

(М. П.) 
(Потпис на старешината на 

органот) 

(Четврта, петта, шеста и седма внатрешна страна) 
Легитимацијата важи: 

до 19 година 
(М. П.) 

(Потпис на старешината на 
органот) 

до 19 година 
(М. П.) 

(Потпис на старешината на 
органот) 

(осма внатрешна страна) 
Важи за граничниот појас: 

(М. П.) 
(Потпис на старешината на 

органот) 

(деветта, десетта, единаееетта и дванаесетта вна-
трешна страна) 

Важи за граничниот појас: 
до 19 година 

(М. П.) 
(Потпис на старешината на 

органот) 

до 19 година 
(М. П.) 

(Потпис в а старешината на 
органот) 

(тринаесетта и четиринаесетта внатрешна страна) 

И З В О Д 
од Законот за организацијата на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони (текст на чл. 77, 79, 
80, 83, 84, 85, 86, 87 и 88). 

(третата и четвртата страна на кориците — празни) 

304. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-
ТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БАЗНИ ХЕМИ-

КАЛИИ 

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

Базни хемикалии. Натриум 
карбонат, технички (амонијачна сода, 
калцинирана сода) — — — — — JUS Н.В1.035 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1969 година. 

4. Престанува да важи следниот југословенски 
стандард: 

Натриум-карбонат, технички — JUS Н.В1.035 
донесен со Решението за донесување југословенски 
стандарди за производите на хемиската индустрија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/52). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1969 го-
дина. 

Бр. 22-3109/1 
14 мај 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

305. 

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 ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТРКАЛА 

ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА 

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

Тркала за шински возила. Тело 
на тркало изработено со гмечење за 
пречник на тркало од 920 mm, за 
патнички и товарни коли на колосек 
1435 mm. Форма и мери — — — — JUS P.F2.031 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
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венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ја-
нуари 1969 година. 

Бр. 21-3882/1 
10 јуни 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

306. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 

НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот звад за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Опрема за згради. Гарнитури на 
кутии за писма од лим, со отворање 
околу хоризонтална оска — — — JUS U.N9.060 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1969 година. 

Бр. 17-3883/1 
10 јуни 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

307. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

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

ТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

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

Геомеханички испитувања: 
— Определување на капиларног 

полнење на вода во почвата — — JUS U.B1.036 
— Определување на оптималната 

содржина на вода — — — — — JUS U.B1.038 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јануари 1969 година. 

Бр. 17-3884/1 
10 јуни 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

308. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

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

Пластични маси: 
— Постапка за определување на 

промените на механичките својства 
по дејството на хемиските супстанции JUS G.S2.615 

— Определување отпорноста спре-
ма хемиските супстанции — — — JUS G.S2.622 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јануари 1969 година. 

Бр. 24-3886/1 
10 јуни 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

309. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-
ТА НА ТОЛЕРАНЦИИТЕ НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословена«^ стандард: 

Пластични маси. Толеранции на 
должински мери и форми — — — JUS G.A1.500 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 
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3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1969 година. 

Бр. 24-3887/1 
10 јуни 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

310. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 

НА ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДИ 

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

Изработка на стандарди. Насоки 
за вообликување и редигирање на 
стандарди — — — — _ JUS А.АО.ООЗ 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение се применува од 1 октомври 1968 година. 

Бр. 11-3888/1 
10 јуни 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

311. 

Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 став 
2 од Законот за Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 47/66), гу-
вернерот на Народната банка на Југославија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕ-
ЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за височината на задолжител-
ната резерва на деловните банки кај Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/66, 48/67, 5/68, 11/68 и 17/68) во точката 2 по збо-
ровите: „На штедните влогови" се додаваат збо-
ровите: „и на средствата издвоени според одредбите 
на членот 1 став 1 и членот 2 од Законот за из-
двојување средства за станбена изградба („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 35/65 и 56/65)." 

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

О. бр. 70 
17 јуни 1968 година 

Белград 
Народна банка на Југославија 

Го заменува гувернерот 
вицегувернер, 

Бранко волановиќ, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за ратифи-
кација на Спогодбата за гаранција помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Ме-
ѓународната банка за обнова и развој, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/68, по погрешка е 
изоставен текстот на Спогодбата на англиски јазик, 
па врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот 
на Сојузната скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОД-
БАТА ЗА ГАРАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА 

И РАЗВОЈ 

Во членот 2, покрај текстот на Спогодбата во 
преводот треба да стои и текстот на Спогодбата во 
оригиналот на англиски јазик, кој гласи: 

GUARANTEE AGREEMENT 
Agreement, dated March 22, 1968, between Soci-

alist Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter 
called the Guarantor) and International Bank for 
Reconstruction and Development (hereinafter called 
the Bank). 

Whereas by an agreement of even date herewith 
between the Bank and Yugoslav Investment Bank 
(hereinafter called the Borrower), which agreement 
and the schedules therein referred to are hereinafter 
called the Loan Agreement, the Bank has agreed to 
make to the Borrower a loan in various currencies 
equivalent to fifty million dollars ($ 50,000,000;, on the 
terms and conditions set forth in the Loan Agreement, 
but only on condition that the Guarantor agree to 
guarantee the obligations of the Borrower in respect 
of such loan as hereinafter provided; and 

Whereas the Guarantor, in consideration of the 
Bank's entering into the Loan Agreement with the 
Borrower, has agreed so to guarantee such obligations 
of the Borrower; 

Now Therefore, the parties hereto hereby agree 
as follows: 

ARTICLE I 
Section 1.01. The parties to this Guarantee Agree-

ment accept all the provisions of Loan Regulations 
No. 4 of the Bank dated February 15, 1961 as amended 
February 9, 1967, with the same force and effect as 
if they were fully set forth herein (said Loan Regu-
lations No. 4 being hereinafter called the Loan Re-
gulations). 

Section 1.02. Wherever used in this Agreement, 
the terms defined in Section 1.02 of the Loan Agre-
ement shall have the same meanings as therein set 
forth. 

ARTICLE II 
Section 2.01. Without limitation or restriction upon 

any of the other covenants on its part in this Agree-
ment contained, the Guarantor hereby unconditionally 
guarantees, as primary obligor and not as surety 
merely, the due and punctual payment of the principal 
of, and the interest and other charges on, the Loan, 
the principal of and interest on the Bonds, tke pre-
mium, if any, on the prepayment of the Loan or the 
redemption of the Bonds, and the punctual perfor-
mance of all the covenants and agreements of the 
Borrower, all as set forth in the Loan Agreement and 
in the Bonds. 

Section 2.02. Without limitation or restriction upon 
the provisions of Section 2.01 of this Agreement, the 
Guarantor specifically undertakes, whenever there is 
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reasonable cause to believe that the funds available 
to any beneficiary enterprise will be inadequate to 
meet the estimated expenditures required for carrying 
out the part of the Project to be carried out by such 
beneficiary enterprise, to make arrangements, satis-
factory to the Bank, promptly to provide such bene-
ficiary enterprise or cause such beneficiary enterprise 
to be provided with such funds as are needed to meet 
such expenditures. 

ARTICLE III 
Sections 3.01. It is the mutual intention of the 

Guarantor and the Bank that no other external debt 
shall enjoy any priority over the Loan by way of 
a lien on governmental assets. To that end, the 
Guarantor undertakes that, except as the Bank shall 
otherwise agree, if any lien shall be created on any 
assets of the Guarantor as security for any external 
debt, such lien will ipso facto equally and ratably 
secure the payment of the principal of, and interest 
and other charges on, the Loan and the Bonds, and 
that in the creation of any such lien express provision 
will be made to that effect; provided, however, that 
the foregoing provisions of this Section shall not 
apply to: (i) any lien created o*n property, at the time 
of purchase thereof, solely as security for the payment 
of the purchase price of such property; or (ii) any lien 
arising in the ordinary course of banking transactions 
and securing a debt maturing not more than one year 
after its date. 

The term „assets of the Guarantor" as used in 
this Section includes assets of the Guarantor or of 
any of its political subdivisions or of any agency of 
the Guarantor or of any such political subdivision, 
including assets of the National Bank of Yugoslavia 
or any other institution performing the functions of 
в central bank. 

Section 3.02. (a) The Guarantor and the Bank shall 
cooperate fully to assure that the purposes of the Loan 
will be accomplished. To that end, each of them shall 
furnish to the other all such information as it shall 
reasonably request with regard to the general status 
of the Loan. On the part of the Guarantor, such infor-
mation shall include information with respect to 
financial and economic conditions in the territories 
of the Guarantor and the international balance of 
payments position of the Guarantor. 

(b) The Guarantor and the Bank shall from time 
to time exchange views through thier representatives 
with regard to matters relating to the purposes of the 
Loan and the maintenance of the service thereof. The 
Guarantor shall promptly inform the Bank of any 
condition which interferes with, or threatens to inter-
fere with, the accomplishment of the purposes of the 
Loan or the maintenance of the service thereof. 

(c) The Guarantor shall afford all reasonable 
opportunity for accredited representatives of the Bank 
to visit any part of the territories of the Guarantor 
for purposes related to the Loan. 

Section 3.03. The principal of, and interest and 
other charges on, the Loan and the Bonds shall be 
paid without deduction for, and free from, any taxes, 
and free from all restrictions, imposed under the laws 
of the Guarantor or laws in effect in its territories; 
provided, however, that the provisions of this Section 
shall not apply to taxation of, or fees upon, payments 
under any Bond to a holder thereof other than the 
Bank when such Bond is beneficially owned by an 
individual or corporate resident of the Guarantor. 

Section 3.04. This Agreement, the Loan Agreement 
and the Bonds shall be free from any taxes that shall 
be imposed under the laws of the Guarantor or laws 
in effect in its territories on or in connection with 
the execution, issue, delivery or registration thereof. 

Section 3.05. The Guarantor shall cause the Project 
to be carried out with due diligence and efficiency, 
shall cause the installations, equipment and other 
facilities of the Yugoslav Railways to be adequately 
maintained and operated in accordance with sound 
railway, engineering and financial standards and 
practices and shall cause all locomotives, rolling stock 
and other ancillary equipment to be procured, main-
tained, renewed and repaired as shall be necessary 
for the operation of such railway system. 

Section 3.06. Except as the Bank shall otherwise 
agree, the Guarantor shall take promptly as required 
such action as may be necessary (including, where 
appropriate, provision for adjustments in the rates and 
fares applicable to the Yugoslav Railways, or any part 
thereof) to enable the Yugoslav Railways to realize 
revenues, by such date or dates as shall be agreed 
upon, sufficient to: (i) cover all their operating expen-
ses including depreciation, and (ii) earn an adequate 
return on the value of their net fixed assets. 

ARTICLE IV 
Section 4.01. The Guarantor shall endorse, in 

accordance with the provisions of the Loan Regula-
tions, its guarantee on the Bonds to be executed and 
delivered by the Borrower. The Federal Secretary of 
Finance of the Guarantor and such person or persons 
as he shall designate in writing are designated as the 
authorized representatives of the Guarantor for the 
purposes of Section 6.12 (b) of the Loan Regulations. 

ARTICLE V 
Section 5.01. The following addresses are specified 

for the purposes of Section 8.01 of the Loan Regula-
tions: 

For the Guarantor: 
Embassy of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia 
Economic Department 
2410 California Street, N.W. 
Washington 8, D. C. 
United States of America 

Cable address: 
AMBAYUGOSLAV 
Washington, D. C. 

For the Bank: 
International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D. C. 20433 
United States of America 

Cable address: 
INTBAFRAD 
Washington, D. C. 

Section 5.02. The Federal Secretary of Finance of 
the Guarantor in office at the time in question is 
designated for the purposes of Section 8.03 of the 
Loan Regulations. 

Section 5.03. In this Agreement any reference to 
the Federal Secretary of Finance of the Guarantor 
shall include a reference to any official for the time 
being acting for or on behalf of or performing the 
duties of the Federal Secretary of Finance of the 
Guarantor. 

In witness whereof, the parties hereto, acting 
through their representatives thereunto duly autho-
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rized, have caused this Guarantee Agreement to be 
signed in their respective names and to be delivered 
in the District of Columbia, United States of America, 
as of the day and year first above written. 

Socialist Federal Republic 
of Yugoslavia 

Mirko Bruner (s.) 
Authorized Representative 

Intel national Bank for 
Reconstruction and Development 

George D, Woods (s.) 
President 

АС бр. 1004 
13 јуни 1968 година 

Белград 
Од Генералниот секретаријат на Сојузната 

Скупштина. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законикот за кри-
вичната постапка (пречистен текст), објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/67, се потпаднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНИКОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
Во членот 172 став 2, во вториот ред. наместо 

зборот: „вредности" треба да стои: „вредносни". 
Во членот 203 став 4, во третиот ред, наместо 

зборот: ,Јво" треба да стои: „со". 
Во членот 372 став 1 точка 6, во шестиот ред, 

наместо зборот: „опфатиле" треба да стои: „опфа-
тило". 

Во членот 419 став 3, во четвртиот ред, наместо 
бројот: „420" треба да стојат зборовите: „420 до 422". 

Во членот 430 став 1, во вториот ред, наместо 
зборовите: „за малолетници" треба да стои: „советот 
за малолетници". 

Во членот 501 став 1, во седмиот ред, наместо 
зборот: „правилноста" треба да стои: „правосилно-
ста". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузна-
та скупштина, 13. јуни 1968 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА У-
ТВР ДУВАЊЕ ДЕКА УПАТСТВОТО НА ДИРЕКТО-
РОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ ЗА 
ПОШТЕНСКО-ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА НЕ Е 
НА ПРОПИШАН НАЧИН ОБЈАВЕНО, НЕМА 
ПРАВНО ДЕЈСТВО И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИМЕ-

НУВА 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Упатството за поштен-
ско-царинската постапка, бр. 11555 од 18 јуни 1966 
година, врз основа на јавната расправа одржана на 
21 март 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Упатството за поштенско-царинската постап-

ка, бр. 11555 од 18 јуни 1966 година, што го про-
пиша директорот на Сојузната управа за царини, 
не е на пропишаниот начин објавено и поради тоа 
нема правно дејство ниту може во целина да се 
применува. 

2. Техничките правила на ова упатство можат 
да се применуваат само во текот на три месеци од 
денот на објавувањето на оваа одлука. 

3. Врз основа на членот 85 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 15/67) ди-
ректорот на Сојузната управа за царини го про-
пишал Упатството за поштенско-царинската пос-

тапка на кое дал согласност генералениот директор 
на Заедницата на Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони. Со ова упатство е пропишана по-
стапката со поштенските пратки што содржат стоки 
подложни на царински надзор, што од царинското 
подрачје на Југославија се извезуваат во царинско-
то подрачје па Југославија се увезуваат или преку 
него се превезуваат. 

Со оглед дека наведеното упатство не е обја-
вено и дека содржи одредби кои можат да созда-
дат нерамноправни односи, Уставниот суд на Југо-
славија, по повод претставката што ја поднесе 
Друштвото на филателиститпте тематичари од Са-
раево, поведе постапка за оцена на уставноста и 
законитоста на тоа упатство и го утврди следното: 

Според одредбата на членот 152 од Уставот на 
Југославија, законите и другите прописи и општи 
акти се објавуваат пред да влезат во сила. Тоа 
значи, ако определен орган врз основа на закон-
ско овластување пропише некои правила, такви 
правила, што најчесто имаат карактер на одредби 
за спроведување на закон и со закон чинат една це-
лина, мораат исто така да бидат објавени. Уставниот 
суд смета дека од текстот на Упатството за поштен-
ско-царинската постапка произлегува дека тоа, по-
крај техничките правила, содржи и одредби што 
можат да бидат од влијание врз определени права 
односно обврски на граѓаните и организациите, осо-
бено во поглед обврските да се почитува пропиша-
ната постапка со поштенските писмоносни пратки 
што содржат филателистички поштенски марки, па 
и тоа е причина поради која тоа упатство, како и 
секој друг пропис, морало да биде пред влегување-
то во сила објавено на пропишаниот начин. Бидејќи 
Упатството не е објавено, тоа во смисла на наведе-
ната уставна одредба не може да има правно дејство 
ниту може да се применува. 

Меѓутоа, бидејќи упатството содржи и низа тех-
нички одредби што се нужни за вршење на мани-
пулативпите дејствија во поштенско-царинската 
постапка, Уставниот суд, имајќи ја предвид ситуа-
цијата што би можела да настане со укинувањето 
односно поништување на Упатството, одлучи при-
времено да ги остави во сила техничките одредби 
на Уптаството. Ваквата одлука на Судот содржи 
обврска за директорот на Сојузната управа за ца-
рини во рокот што со одлуката е определен да до-
несе ново упатство и да го објави. 

Иако, според изложеното, Упатството нема прав-
но дејство ниту може да се применува, Судот смета 
за потребно да го изрази своето мислење за членот 
9ц од Упатството според кое Заедницата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони е ослободе-
на од царински надзор за своите писмоносни прат-
ки што содржат филателистички поштенски марки. 
Уставниот суд, имено, смета дека ваквото исклучи-
телно давање на ослободување за определен вид 
пратки може да доведе до нерамноправност и при-
вилегирана положба на Заедницата на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони. Фактот дека 
според членот 105 на Светската поштенска конвен-
ција од 10 јули 1964 година Заедницата на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони е должна 
да врши определена размена на поштенски марки 
со странски поштенски управи, не може да биде 
причина за поинакво третирање на Заедницата во 
однос на царинскиот надзор бидејќи таа, покрај тоа 
врши и трговска размена на поштенски марки со 
странство. Поради тоа е потребно директорот на Со-
јузната управа за царини со ново упатство да го 
измени сегашниот текст на членот 9ц од Упатството. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СфРЈ". 

У бр. 388/67 
21 март 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 
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Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 88 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 ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИН-

ДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 
Камило Мариш*, директор на Индустријата за 

платнени производи „Индуплати", се назначува за 
помошник директор на Сојузната дирекција за ре-
зерви на индустриски производи. 

Б. бр. 53 
29 мај 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА 
МИСИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ЗАЕДНИЧКОТО 

ЕВРОПСКО ПАЗАРИШТЕ ВО БРИСЕЛ 

Милош Опрешпик, помошник директор на Здру-
жението на железничко-транспортното претприја-
тие во Љубљана се назначува за шеф на Постоја-
ната мисија на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија при Заедничкото европско па-
зариште во Брисел. 

Б. бр. 55 
20 мај 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шииљак, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за заслуги стечени во работата 
од значен,е за социјалистичкиот развиток на зем-
јата, а по повод завршувањето изградбата па Хидро-
електраната „Потиеќ" — Нова Варош 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Басарић Радослав. 

Бр. 115 
30 август 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за особени заслуги постигнати 
на развивањето на медицинските науки, како и за 
придонесот кон научната соработка и зацврстува-
њето на пријателските односи помеѓу Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и Република 
Франција 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЅВЕЗДА НА 
ЃЕРДАН 

Jean Calvet, декан па Медицинскиот факултет 
во Тулуз. 

Бр. 118 
7 септември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката. 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод седумдесетгодишнината на 
животот, а за особени заслуги стечени на разви-
вањето па културната дејност и за значајни умет-
нички остварувања во областа на скулптурата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Кртинић Франо. 

Бр. 120 
12 септември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги во развивањето и зацврс-
тувањето на мнрољубивата соработка и пријател-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Република Италија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Roberto Ducci, извонреден и ополиомоштеп ам-
басадор на Република Италија во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Бр. 122 
12 септември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јеси« Брв) Тит«, е. p. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

проф. Federico Bigi, државен секретар за надво-
решни и политички работи; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Francesco Valli, пратеник за социјални прашања, 
член на владата и одговорен за овој ресор; 

Emilio Delia Balda, пратеник за јавни работи, 
член на владата и одговорен за овој ресор; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Clara Boscaglia, шеф на Кабинетот на држав-
ниот секретар за надворешни работи; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Giorgio Lombardi, аташе. 

Бр. 125 
25 септември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод стогодишнината на пос-
тоењето, а за особени заслуги во работата од зна-
чење за развојот на театарската уметност и за кул-
турното издигање на нашите народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Drama Slovenskega narodnega gledali§6a — Ljub-
ljana, 

Opera Slovenskega narodnega gledalisca — Ljub-
ljana, 

Бр. 126 
27 септември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на пријателските односи помеѓу ору-
жените сили на Народната Република Полска и о-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН НА БОЈНОТО ЗНАМЕ 

марша лот Marian Jozefa Spychalski, министер 
на народната одбрана на НР Полска; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

дивизискиот генерал Grzegorz Szczepana Korc-
zynski, заменик министер на народната одбрана на 
НР Полска; 

дивизискиот генерал Jozef Jozefa Urbanowicz, 
началник на Главната политичка управа на ПНА; 

дивизискиот генерал Wiktor Jozefa Zieminski, 
началник на тилот на ПНА; 

дивизискиот генерал Tadeusz Leona Tuczapski, 
прв заменик главен инспектор за обука; 

дивизискиот генерал Boleslaw Konstantego Cho-
cha, заменик началник на ГШ за оперативни пра-
шања; 

вицеадмиралот Zdzilaw Feliksa Studzinski, ко-
мандант на Воената морнарица; 

дивизискиот генерал Eugeniusz Jozefa Molczyk, 
командант на Шљонскиот воен округ; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковникот Zygmunt Stanislawa Zielinski, на-
чалник на Кабинетот на министерот на народната 
одбрана; 

полковникот Henryk Jozefa Wysocki, командант 
на I варшавска механизирана дивизија; 

полковникот Aleksander Stefana Kurinia, начал-
ник на Одделението за врска; 

полковникот Tadeusz Jozefa Hankiewicz, воен 
испратеник на НР Полска во СФРЈ; 

полковникот Andrzej Wlodzimierza Zbyszewski; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

бригадниот генерал Sylwester Wincentego Kaliski, 
началник на Вишата военотехничка академија; 

бригадниот генерал Tadeusz Jana Krepski, заме-
ник командант на ПВО; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковникот Wladyslav Jozefa Galasinski; 
мајорот Romuald Stanislawa Dabrowa, лекар; 
мајорот Ryszard Kowalski, аѓутант на министе-

рот на народната одбрана; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

заставникот Tadeusz Fiaczek. 

Бр. 127 
29 септември 1967 година 

Белград 
Претседател 

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

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги и постиг-
нати успеси во работата од значење за социјалис-
тичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Зафировски Митко: 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бошњаковски Стеван; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Апостолски Томо, Дамјановски Анатоли, Лазе-

ски Александар, Поповски Душан, Ристески Мето-
дија, Този Нико, Вељковиќ Драгослав; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Димовски Драгољуб, Панова-Паркачева Бранка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Адеми Зија, Кечаи Гани, Поповски Стојан; 

за заслуги на делото ширење братството и един-
ството меѓу нашите народи 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 

ВЕНЕЦ 
Ѓорѓиев Душко; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Таревски Андреа. 

Бр. 130 
4 октомври 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува по повод седумдесетпетгодиш-
нината на животот и долгогодишната неуморна ре-
волуционерна работа и творење на развивањето и 
јакнењето свеста на нашите граѓани во борбата за 
изградба на социјализмот и социјалистичките опште-
ствени односи, за слободата и независноста на на-
шата земја, како и за заслуги на развивањето ми-
рољубивата соработка и пријателските односи по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и другите земји 
СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 

ЛЕНТА 
Грегорић др Павле. 

Бр. 131 
10 октомври 1967 година 

Белград 

Среда, 19 јуни 1963 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
293. Уредба за дополненија на Уредбата за 

редот на воздухопловно пристаниште — 457 
294. Одлука за дополненија на Одлуката за 

девизите кои овластените банки не можат 
да ги ангажираат кога преземаат обврски 
по странски кредити што се користат за 
реализација на Програмата за модерни-
зација на Југословенските железници — 457 

295. Одлука за обврската за прибавување со-
гласност за увоз на одделни стоки — — 457 

296. Одлука за измени на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран — — — — — — — — — 459 

297. Одлука за обврската за прибавување со-
гласност за увоз на одделни стоки — — 461 

298. Одлука за утврдување дополнителен из-
нос на глобалната девизна квота за 1968 
година на работните организации што 
произведуваат патнички автомобили — 462 

299. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за регулирање на увозот на мо-
торни возила од страна на граѓаните — 462 

300. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување на стопанските организа-
ции за договарање и извршување на ра-
боти на увозот на производи на црната 
металургија — — — — — — — — 463 

301. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници и оп-
штествените фондови — — — — — 463 

302. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски 
и прехранбени производи — — — — 464 

303. Упатство за легитимацијата на инспекто-
рите на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај — — — — — 464 

304. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на производството на базни, хе-
микалии — — — — — — — — 465 

305. Решение за југословенскиот стандард за 
тркала за шински возила — — — — 465 

306. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на градежништвото — — — — 466 

307. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — — 466 

308. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на пластични 
маси — — — — — — — — — 466 

309. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на толеранциите на пластични 
маси — — — — — — — — — 466 

310. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на изработката на стандарди — 467 

311. Одлука за дополнение на Одлуката за 
височината на задолжителната резерва на 
деловните банки кај Народната банка на 
Југославија — — — — — — — — 467 

Исправка на Законот за ратификација на 
Спогодбата за гаранција помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија и Меѓународната банка за обнова 
и развој — — — — — — — — — 467 

Исправка на Законикот за кривичната постапка 
(пречистен текст) — — — — — — 469 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
утврдување дека Упатството на дирек-
торот на Сојузната управа за царини за 
поштенско-царинската постапка не е на 
пропишан начин објавено, нема правно 
дејство и не може да се применува — — 469 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р, 
Издава Новинска установа „Службен лист ва СФРЈ", Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 226 

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристика бр. 1. — 
Печат на Београдскиот графички завод, Београд, Булевар војводе Мишима бр. 17 


