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91. 

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

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

ТА ТАРИФА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Царинската тарифа, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 28 февруари 1968 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 29 февруари 1968 година; 

ПР бр. 645 
1 март 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Член 1 
Во Царинската тарифа што е составен дел на 

Законот за Царинската тарифа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67 и 54/67) се вршат след-
ните измени и дополненија: 

1) во тар. бр. 06.03 во точ. 1, 2 и 3 царинската 
стопа: „5" се заменува со царинската стопа: „40"; 

2) во тар. бр. 17.04 во точката 3 царинската 
стопа: „15" се заменува со царинската стопа: „40"; 

3) во тар. бр. 25.07 во точката 1 под б) царин-
ската стопа: „Сл." се заменува со царинската стопа: 
„3", а во точката 2 под б) царинската стопа: „Сл." 
се заменува со царинската стопа: „4"; 

4) во тар. бр. 25.19 во точката 2 царинската 
стопа: „3" се заменува со царинската стопа: „8"; 

5) во тар. бр. 44.18 во точката 2 царинската 
стопа: „5" се заменува со царинската стопа: „10"; 

6) во тар. бр. 48.01 во точката 3 под а) царин-
ската стопа: „10" се заменува со царинската стопа: 
„12", а во точката 5 под г) царинската стопа: „3" 
се заменува со царинската стопа: „6"; 

7) во тар. бр. 48.05 во точката 1 царинската 
стопа: „8" се заменува со царинската стопа: „12"; 

8) во тар. бр. 48.15 во точката 2 царинската 
стопа: „10" се заменува со царинската стопа: „12"; 

9) во тар. бр. 48.21 во точката 2 царинската 
стопа; „17" се заменува со царинската стопа: „20"; 

10) тар. бр. 49.01 се менува и гласи: 
„49.01 Печатени книги, книшки, брошури, пам-

флетР1 и слободни листови: 
1) Книги печатени на јазиците на на-

родите на Југославија и на странски 
јазици — — — — — — — — Сл. 

2) Книги печатени на јазиците на на-
родите на Југославија во копродук-
ција на странски и домашни издава-
чки претпријатија — — — — — Сл. 

3) Изданија на југословенски издавачи 
печатени во странство на јазиците 
на народите на Југославија, освен 
книгите од областа на уметноста (оп-
шта и ликовна) и урбанизмот и умет-
ничките фотографии — — — — 

4) Слободни листови со печатен текст 
или на друг начин, за книги што се 
издаваат во рамките на копродукци-
ја на странски и домашни издавач-
ки претпријатија — — — — — 

5) Друго (речници и др.) — — — — 

З а б е л е ш к а : 

40 

Сл. 
Сл. 

Како копродукција на странски и домашни из-
давачки претпријатија од точ. 2 и 4 на овој тар. 
број се смета печатење односно издавање во кое 
на трајна основа учествуваат во определен однос 
странски и домашни издавачки претпријатија. 

Сојузниот секретар за финансии ќе донесе по-
блиски прописи за спроведување одредбите на ста-
вот 1 од оваа забелешка. Со овој пропис ќе се о-
предели најмалиот обем на учеството на издавачки-
те претпријатија во таа копродукција."; 

11) во тар. бр. 49.09 царинската стопа: „15" се 
заменува со царинската стопа: „40"; 

12) во тар. бр. 49.11 точката 3 се менува и гласи: 
„3) Каталози на книги или публикации: 

а) за предмети од тар. број 49.01 точ. 
1, 2 и 5 — — — — — — — Сл. 

б) друго — — — — — — — — 18". 
По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) Проспекти и друг материјал за рекла-

ма, кој за сметка на југословенски 
работни и други организации се печа-
тени во странство на јазиците на на-
родите на Југославија — — — — 30". 

Досегашната точка 4 станува точка 5; 
13) во тар. бр. 69.02 во точ. 2, 3, 4 и 5 царинската 

стопа: „6" се заменува со царинската стопа: „12"; 
14) во тар. бр. 69.03 во точката 3 царинската 

стопа: „6" се заменува со царинската стопа: „12"; 
15) во тар. бр. 70.04 во точ. 1, 2 и 3 царинската 

стопа: „8" се заменува со царинската стопа: „12"; 
16) во тар. бр. 70.05 во точката 2 царинската 

стопа: „8" се заменува со царинската стопа: „12"; 
17) во тар. бр. 70.06 во тон. 1, 2 и 3 царинската 

стопа: „10" се заменува со царинската стопа: ,,12"i 
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18) во тар. бр. 85.25 во точката 1 под б) царин-
ската стопа: „8" и во точката 5 царинската стопа: 
„13" се заменуваат со царинската стопа: „16". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

92. 
Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НИТЕ ДЕВИЗНИ КВОТИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА 

ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО 1968 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за посебните девизни 
квоти за увоз на опрема за определени намени во 
1968 година, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 29 февруари 1968 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 
29 февруари 1968 година. 

ПР бр. 646 
1 март 1968 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНИТЕ ДЕВИЗНИ КВОТИ ЗА УВОЗ НА 
ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО 1968 

ГОДИНА 

Член 1 
Посебните девизни квоти утврдени со овој за-

кон се однесуваат на увозот на опрема што се пла-
ќа во девизи кои се од значење за одржување лик-
видноста во меѓународните плаќања, и тоа: 

1) опрема за објекти чија изградба се врши врз 
основа на посебни одлуки на Сојузната скупштина 
и Сојузниот извршен совет, донесени до крајот на 
1966 година; 

2) опрема за која средствата се обезбедуваат од 
Фондот на федерацијата за кредитирање на стопан-
скиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта; 

3) опрема за потребите на научните установи; 
4) опрема за потребите на Југословенската на-

родна армија. 

Член 2 
Посебните девизни квоти утврдени со овој за-

кон претставуваат највисоки износи до кои можат: 
1) да се вршат плаќања во врска со увозот на 

опрема купена на кредит (аванси и меѓуплаќања) 
и плаќања по увозот на опрема купена за готово 
(во натамошниот текст: готовинска квота); 

2) да се создаваат обврски во странство во врска 
со увозот на опрема на кредит (во натамошниот 
текст: кредитна квота). 

Член 3 
Посебните девизни квоти утврдени со овој за-

кон изнесуваат вкупно противвредност од 1.443,5 
милиони динари, од што вкупната готовинска квота 
изнесува 256 милиони динари, а вкупната .кредитна 
квота — 1.187,5 милиони динари. 

Член 4 
Посебните девизни квоти за увоз на опрема за 

објекти чија изградба се врши врз основа на по-
себни одлуки на Сојузната скупштина и Сојузниот 
извршен совет, донесени до крајот на 1966 година 
(член 1 точка 1), изнесуваат противвредност од 
1.187,5 милиони динари, од што готовинската квота 
изнесува 162,5 милиони динари, а кредитната квота 
1,025 милиони динари. 

Посебните девизни квоти од ставот 1 на овој 
член и се распоредуваат на овластената банка која 
е определена со сојузен пропис односно која склу-
чила соодветен договор со федерацијата за финан-
сирање изградбата на односните објекти. 

Член 5 
За плаќање во готово според членот 4 од овој 

закон, Народната банка на Југославија ќе и про-
дава на овластената банка девизи до износот на го-
товинската квота од членот 4 став 1 на овој закон. 

Член 6 
Работната организација која користи увезена 

опрема за која се извршени плаќања со девизи ку-
пени според членот 5 од овој закон, а која оства-
рува девизи со извоз на стоки и со вршење услуги, 
должна е да & продава на Народната банка на Ју-
гославија 70% од девизите што ќе ги оствари спо-
ред членот 16 од Законот за девизното работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67) во 
текот на 5 години од денот на користењето на де-
визите за увоз на опрема. 

Обврската на работната организација од ставот 
1 на овој член престанува кога на Народната банка 
ќе и продаде девизи во износот на девизите купени 
според членот 5 на овој закон. 

Член 7 
Работната организација која користи опрема ку-

пена во странство на кредит во границите на кре-
дитната квота од членот 4 став 1 на овој закон, 
а која остварува девизи со извоз на стоки и со 
вршење услуги, должна е за намирување на обврс-
ките според странскиот кредит (отплати и камати) 
да употреби 70% од девизите што и припаѓаат спо-
ред членот 16 од Законот за девизното работење, а 
што ќе ги оствари од 1 јануари на годината во која 
почнува отплатувањето на странскиот кредит до 
денот на исплатата на тој кредит. 

Разликата помеѓу износот на девизите што ќе го 
употреби работната организација за намирување на 
обврските според ставот 1 од овој член и износот 
на девизите потребен за намирување на вкупните 
обврски според странскиот кредит за увоз на о-
према (отплати и камати), ја обезбедува Народната 
банка на Југославија од општиот девизен прилив 
и тие девизи ги продава во роковите на втасаноста 
на обврските од работната организација што ја ко-
ристи опремата. 

Член 8 
Намирувањето на обврските на товар на 70% 

од девизите што и припаѓаат на работната органи-
зација според членот 16 од Законот за девизното 
работење, работната организација го врши по след-
ниов ред: 

1) намирување на обврските според членот 31 
од Законот за кредитните работи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66); 

2) намирување на обврските според членот в 
став 1 од Законот за посебната девизна квота за 
увоз на опрема за посебни намени во 1967 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66 и 42/67); 

3) намирување на обврските според членот 6 
од овој закон; 

4) намирување на обврските според членот 7 
став 1 од овој закон. 

Член 9 
Девизите за намирување на обврските според 

.странски кредити за увоз на опрема во границите 
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на кредитната квота од членот 4 став 1 на овој за* 
кон за работна организација што користи увезе-
на опрема, а не остварува девизи со извоз на стоки 
и со вршење услуги — ги обезбедува Народната 
банка на Југославија од општиот девизен прилив и 
и ги продава во роковите на втасаноста на обврските 
на работната организација што ја користи опремата« 

Член 10 
Посебните девизни квоти за увоз на опрема 

за која средствата се обезбедуваат од Фондот на 
федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
краишта (член 1 тон. 2) изнесуваат противвредност 
од 187,5 милиони динари, од што готовинската кво-
та изнесува 37,5 милиони динари, а кредитната кво-
та — 150 милиони динари. 

Посебните девизни квоти од ставот 1 на овој 
плен ги распоредува Управниот одбор на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на стопанскиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и краишта, во согласност со распоредот на 
вкупните средства на Фондот, и и ги става на рас-
полагање на овластената банка што ќе ја опре-
делат републиките односно автономната покраина. 

Член 11 
За плаќање во готово според членот 10 од овој 

закон, Народната банка на Југославија ќе и продава 
на овластената банка девизи до износот на п л а -
нинската квота од членот 10 став 1 на овој закон. 

Член 12 
Работната организација која користи увезена 

опрема за која готовинските плаќања се извршени 
со девизи обезбедени според членот 11 од овој за-
кон, должна е, од девизите што и припаѓаат според 
членот 16 од Законот за девизното работење и од 
девизите што може да ги купи од банката до из-
носот на определениот дел од средствата за амор-
тизација на опремата според членот 28 од тој закон, 
да и продаде на Народната банка на Југославија 
девизи во височина на извршените готовински пла-
ќања, и тоа: 

1) девизи користени за плаќања на опрема ку-
пена во странство за готово — во рок од 5 години 
од денот на влегувањето во сила на овој закон; 

2) девизи користени за плаќања по увозот на 
опрема на кредит (аванси и меѓуплаќања) — сраз-
мерно на обврските по странскиот кредит и за ро-
ковите на втасаноста на обврските по странскиот 
кредит (отплати и камати). 

Член 13 
Работната организација која користи увезена о-

према купена на кредит во границите на кредит-
ната квота од членот 10 на овој закон, странскиот 
кредит го отплатува на начинот определен со од-
редбите од Законот за девизното работење и од За-
конот за кредитните работи со странство. 

Член 14 
Посебните девизни квоти за увоз на опрема 

за потребите на научните установи (член 1 точка 3) 
изнесуваат противвредност од 25 милиони динари од 
што готовииската квота изнесува 12,5 милиони ди-
нари, а кредитната квота — 12,5 милиони динари. 

Посебните девизни квоти од ставот 1 на овој 
член ги распоредува Управниот одбор на Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности. 

Член 15 
За плаќањата во готово според членот 14 од 

овој закон, Народната банка на Југославија ќе им 
продава на научните установи девизи до износот 
на готовинската квота од членот 14 став 1 на овој 
закон. 

Девизите за намирување на обврските по стран-
ски кредит за увоз на опрема во границите на кре-
дитната квота од членот 14 став 1 на овој закон 
ги обезбедува Народната банка на Југославија од 
општиот девизен прилив и им ги продава во роко-
вите на втасаноста на обврските (отплати и камати) 
еа научните установи што ја користат опремата. 

Член 16 
Посебната готовинска девизна квота за увоз на 

опрема за потребите на Југословенската народна 
армија (член 1 точка 4), изнесува противвредност 
од 43,5 милиони динари. 

Член 17 
Девизи за плаќање во готово до износот од чле-

нот 16 на овој закон Народната банка на Југосла-
вија ќе им продава на установите и претпријатијата 
на кои е распоредена квотата. 

Член 18 
Странските кредити и гаранциите по странските 

кредити за увоз на опрема во границите на посеб-
ните девизни квоти според овој закон, не го товарат 
износот определен со посебни сојузни прописи до 
кој овластените банки можат да користат странски 
кредити и да даваат гараниции по кредитни работи 
со странство. 

За задолженијата на овластените банки за увоз 
на опрема на кредит во границите на посебните 
девизни квоти според овој закон, како и за гаран-
циите што ги даваат овластените банки за кредит-
ните работи со странство за увоз на опрема во 
границите на посебните девизни квоти според овој 
закон, овластените банки не се должни да држат 
неангажиран дел иа девизите според членот 18 од 
Законот за кредитните работи со странство. 

Член 19 
Народната банка на Југославија дава упатства 

за начинот на поднесувањето на барања за ку-
пување девизи и за поднесување барања за корис-
тење кредити според овој закон, како и за водење 
евиденција и за извештаите што корисниците на 
квотите и овластените банки се должни да и ги 
доставуваат на Народната банка на Југославија во 
врска со користењето на квотите, обврската за 
продажба на девизите на Народната банка на Ју-
гославија и обврската за користењето на сопстве-
ните девизи на корисникот на квотите за иамиру* 
вање на обврските според овој закон. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

93. 
Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛА-
ГАЊЕ ПЛАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИ И ЗА ПРО-
ДОЛЖУВАЊЕ РОКОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИ-
ТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО И Е ДАДЕН НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРУГАТА СА-

РАЕВО—ПЛОЧЕ 

Се прогласува Законот за одлагање плаќањето 
на ануитети и за продолжување рокот за вра-
ќање на кредитот на федерацијата што и е даден 
иа Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 
за изградба иа пругата Сараево—Плоче, што го ус-
вои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 28 февруари 1968 година и на седни-
цата па Стопанскиот собор од 29 февруари 1968 
година. 

ПР бр. 647 
1 март 1968 година 

Белград 

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

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИ И 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ РОКОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА 
КРЕДИТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО И Е ДАДЕН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРУГАТА СА-

РАЕВО—ПЛОЧЕ 

Член 1 
По заемот со кој федерацијата врз основа на 

членот 12 од Законот за насочување користењето на 
средствата на работните организации, општестве-
ните фондови и другите корисници на општествени 
средства во 1967 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/66) учествува во кредитирањето на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина во износ 
од 78 милиони динари за покривање трошоците за 
изградба на пругата Сараево—Плоче над трошоците 
предвидени во инвестиционата програма за изград-
ба на овој објект, се продолжува рокот за враќање 
на заемот од пет на десет години, сметајќи од 1 
јануари 1971 година. Плаќањето на првиот ануитет 
по заемот втасува на 1 јануари 1971 година. 

За периодот од денот на почетокот на користе-
њето на кредитот до 31 декември 1970 година ка-
матата се плаќа по стопата предвидена во членот 
12 од законот наведен во ставот 1 од овој член. 

Член 2 
Одредбите на членот 12 од Законот за насочу-

вање користењето на средствата на работните ор-
ганизации, општествените фондови и другите ко-
рисници на општествени средства во 1967 година, 
не важат во делот во кој се во спротивност со чле-
нот 1 од овој закон. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

94« 

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НИОТ НАЧИН НА НАМИРУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
ДОЛГОВИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕ-

НИ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за посебниот начин на 
намирување определени долгови на корисниците на 
општествени средства, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 29 фев-
руари 1968 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 29 февруари 1968 година. 

ПР бр. 648 
1 март 1968 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател, 

Ма Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНИОТ НАЧИН НА НАМИРУВАЊЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЛГОВИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Меѓусебните парични долгови на работните ор-

ганизации, заедниците и здруженијата на работните 
организации и општественонполитичките заедници 

и нивните органи (корисници на општествени сред-
ства) што втасале до 15 февруари 1968 година и што 
до тој ден не се оспорени во спор ка ј надлежен суд, 
ќе се намират на начинот определен со овој закон. 

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесу-
ва на оние организации од тој став што се наоѓаат 
во постапка за ликвидација или стечај. 

Член 2 
Корисник на општествени средства кој има дол-

гови од членот 1 н»а овој закон и парични побару-
вања спрема друг корисник на општествени сред-
ства втасани до 15 февруари 1968 година и кои пред 
тој ден не се оспорени во спор кај надлежен суд, 
од 1 до 4 април 1968 година ќе и достави на делов-
ната банка кај која се депонирани неговите средства 
по жиро-сметката, односно на деловната банка која 
ги користи средствата на корисникот на општестве-
ни средства како депозит по видување, посебно спи-
соци на сите такви долгови и посебно списоци на 
сите побарувања. 

Во списоците долговите ќе се наведат по хро-
нолошки ред, според денот на втасаноста. 

Заедно со списоците на долговите и побарува-
њата корисникот на општествени средства ќе & 
поднесе на таа деловна банка писмено барање со 
нејзино посредување да се изврши намирување на 
тие долгови според одредбите на овој закон. 

Член 3 
Кредитниот одбор на деловната банка е дол-

жен од 5 до 11 април 1968 година да донесе одлука 
за тоа дали го усвојува или го одбива барањето 
поднесено во смисла на членот 2 став 3 од овој за-
кон и таа одлука да му ја достави на подносителот 
на барањето веднаш по нејзиното донесување, а 
најдоцна до 12 април 1968 година. 

Банката може да го одбие барањето само на 
оние корисници на општествени средства на кои 
до 15 февруари 1968 година им одбила или откажа-
ла кредит поради нивната кредитна неспособност, 
а барањето на оние корисници на општествени сред-
ства кои кај неа не уживаат кредит банката може 
да го одбие само ако оцени дека подносителот на 
барањето не е кредитно способен. 

Корисникот на општествени средства чие ба-
рање е одбиено, може да поднесе приговор до из-
вршниот одбор на банката во рок од три дена од 
денот на приемот на одлуката за одбивање. Р1зврш-
ниот одбор на банката должен е по приговорот да 
донесе одлука во рок од три дена од денот на при-
емот на приговорот. 

Против одлуката на извршниот одбор на бан-
ката донесена по приговорот, не може да се изјави 
жалба ниту може да се води управен спор. 

Банката е должна да ја извести организацио-
ната единица на Службата на општественото кни-
говодство кај која корисникот на општествени 
средства има жиро-сметка за сите барања што ко-
нечно ги одбила, и тоа во рок од три дена од де-
нот на конечното одбивање. 

Член 4 
Корисникот на општествени средства чие ба-

рање од членот 2 став 3 на овој закон банката го 
усвоила, должен е списоците наведени во тој член, 
заедно со одлуката на банката за усвојување на 
барањето и со вирмански налози за исплата на дол-
говите, да п ги достави од 13 до 18 април 1968 го-
дина на организационата единица на Службата н^ 
општественото книговодство кај која има жиро-
-сметка. 

Вирманските налози од ставот 1 на овој член, 
Зработните организации и заедниците и здруженија-
та на работните организации должни се да ги до-
стават во височина на своите вкупни неоспорни 
побарувања, а другите корисници на општествени 
средства — во височина на своите вкупни втасани 
неоспорен^ долгови. 

Член 5 
Службата на општественото книговодство на се-

кој корисник на општествени средства од членот 4 
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на овај закон ќе му отвори посебна сметка, на која 
ќе ги книжи сите промени во долговите и побару-
вањата настанати поради примена на овој закон. 

Службата на општественото книговодство ќе и 
отвори посебна сметка и на секоја деловна банка 
која има комитенти чии барања од членот 2 став 3 
на овој закон ги усвоила, на која ќе ги книжи 
вкупните дневни промени настанати на посебните 
сметки на овие комитенти. 

Член 6 
Деловните банки на чија посебна сметка ќе се 

појави вишок на средства, овој вишок ќе го ко-
ристат само за давање кредити на оние деловни 
банки кај кои, поради примената на овој закон, ќе 
се појави кусок на средства односно негативно 
салдо. 

Кредитите од ставот 1 на овој член ќе се даваат 
со рок за враќање кој не може да биде покус од 
три месеци ни подолг од шест месеци, со камата 
по есконтната стопа на Народната банка на Југо-
славија. 

Деловните банки на кои ниедна деловна банка 
до 15 мај 1968 година не ќе им се обрне за кредит 
во смисла ikа ставот 1 од овој член, за тоа без од-
лагање ќе ја известат Службата на општественото 
книговодство, која вишокот на средствата ќе го 
пренесе на жиро-сметката на односниот корисник 
на општествени средства. 

Член 7 
Ако по извршеното книжење на вирманските 

налози од членот 4 на овој закон Службата на оп-
штественото книговодство утврди дека на посебна 
сметка од корисникот на општествени средства се 
извршени вирмански налози во поголем износ от-
колку што се наплатени побарувања, разликата ќе 
ја намири од сите расположиви средства на тој 
корисник, без оглед на одредбите од членот 336 на 
Законот за кинг ОБОД СТВ ОТ о на стопанските органи-
зации. 

Член 8 
Ако негативната разлика на посебната сметка 

од корисникот на општествени средства не може 
да се покрие од средствата според членот 7 на овој 
закон, Службата на општественото книговодство 
оваа разлика ќе ја покрие од сите расположиви 
средства на деловната банка што го усвоила бара-
њето на тој корисник според членот 2 став 3 од 
овој закон. 

Ако средствата на банката од ставот 1 на овој 
член не се доволни за покритие на негативната раз-
лика на посебната сметка на корисникот на опште-
ствени средства, Службата на општественото кни-
говодство за тоа без одлагање ќе ја извести таа 
банка, која е должна ^покриената разлика да ја 
покрие од кредитот добиен според членот 6 од овој 
закон, во рок од осум дена од денот на приемот на 
тоа известување. 

Член 9 
За износот на негативната разлика што ја по-

крила во смисла на членот 8 од овој закон, делов-
ната банка со односниот корисник на општествени 
средства ќе склучи договор за кредит, со рок за 
враќање кој не може да биде покус од три месеци 
ниту подолг од шест месеци и со камата по стопа 
која не може да биде поголема од стопати по која 
таа банка ќ плаќа камата на банката од која го 
добила кредитот, зголемена до 0,5 %. 

Роковите за враќање на кредитот од ставот 1 
на овој член и на кредитите од членот 6 на овој за-
кон мораат да бидат меѓусебно усогласени. 

Од средствата на корисникот на општествени 
средства кој не ги извршува обврските од догово-
рот според ставот 1 од овој член, до намирувањето 
на овие обврски не можат да се вршат никакви 
други плаќања освен на втасаниот данок на про-
мет и на личните доходи — до височината на мини-
малните лични доходи. 

Ако корисникот на општествени средства одбие 
да склучи договор за кредит според ставот 1 од 
овој член, банката има право да бара од тој ко-
рисник веднаш наплата на износите исплатени спо-
ред членот 8 од овој закон. 

Член 10 
Корисникот на општествени средства кој на по-

себна сметка остварил побарувања во износ поголем 
отколку што издал вирмански налози, овој вишок 
може да го користи за превремена отплата на дел 
од банкарскиот кредит односно согласно на усло-
вите од договорот што го склучил со деловната бан-
ка, а кој договор е должен да и го достави на Слу-
жбата на општественото книговодство до 1 мај 1968 
година. 

Ако договорот од ставот 1 на овој член не го 
достави во пропишаниот рок, корисникот на опште-
ствени средства може вишокот на средствата од 
ставот 1 на овој член да го користи во шест ед-
накви месечни рати почнувајќи од 1 мај 1968 година. 

На депонираните средства во деловната банка, 
по овој основ, банката му плаќа камата на корисни-
кот на средствата. 

Член 11 
Службата на општественото книговодство во рок 

од три месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон ќе поднесе извештај за неговата при-
мена и дејство 

Службата на општественото книговодство ќе 
донесе упатство за начинот на книжењето на посеб-
ните сметки, за вклучување на прометот од посеб-
ните сметки во прометот на жиро-сметките на ко-
рисниците на општествени средства, за начинот на 
составувањето и рокот за поднесување списоци на 
долговите и побарувањата од членот 2 на овој закон, 
како и за начинот на исклучувањето од пресметката 
според овој закон на корисниците на општествени 
средства чии барања банката конечно ги одбила во 
смисла на членот 3 став 5 од овој закон. 

Член 12 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за стопански престап деловна банка: 
1) ако вишокот на средства од членот 6 на овоЈ 

закон го користи спротивно на намената определено 
во тој член; 

2) ако кредитите од членот 6 став 1 на овој за-
кон ги дава под услови потешки од условите про* 
пишани со овој закон во поглед на рокот за враќа* 
ње и височината на каматната стопа; 

3) ако во определениот рок не ја покрие нега-
тивната разлика на посебната сметка од членот 8 
став 2 на овој закон. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе са 
казни за стопански престап со парична казна до 
1.500 динари и одговорното лице во деловната банка. 

Член 13 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни 

за прекршок деловна банка: 
1) ако навремено на подносителот на барање 

поднесено во смисла на членот 2 став 3 од овоЈ 
закон не му ја достави одлуката од членот 3 став 
1 на овој закон; 

2) ако без одлагање не ја извести организаци-
оната единица на Службата на општественото кни-
говодство кај која корисникот на општествени сред-
ства има жиро-сметка за сите барања што ги одбила 
во смисла на членот 3 ст. 1 и 5 од овој закон 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок со парична казна до 100 динари 
и одговорното лице во деловната банка. 

Член 14 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни з* 

прекршок работна или друга организација: 
1) ако не состави и навремено не и достави по* 

себни списоци на долговите и побарувањата на де* 
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гиганата банка на начинот пропишан во членот 2 
од овој закон, или не ги состави на начинот опре-
делен со упатството од Службата на општественото 
книговодство (член 11 став 2); 

2) ако во определениот рок не и ги достави по-
датоците пропишани во членот 4 од овој закон на 
организационата единица на Службата на опште-
ственото книговодство ка ј која има жиро-сметка. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок со парична казна до 100 динари 
и договорното лице во работната или друга органи-
зација. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

95. 
Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДО-
БИВКА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ШТО ВЛОЖУВААТ 
СРЕДСТВА ВО ДОМАШНА СТОПАНСКА ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА ЗА ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за дополненија на За-
конот за данокот на добивка на странски лица што 
вложуваат средства во домашна стопанска органи-
зација за заедничко работење, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 28 февруари 1968 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 12 февруари 1968 година. 

ПР бр. 642 
29 февруари 1968 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 
НА ДОБИВКА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ШТО ВЛО-
ЖУВААТ СРЕДСТВА ВО ДОМАШНА СТОПАН-

СКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАЕДНИЧКО 
РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за данокот на добивка на странски 

лица што вложуваат средства во домашна стопан-
ска организација за заедничко работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/67) во членот 2 по ставот 1 
се додаваат два нови става, кои гласат: 

„Данокот на добивка остварена на територии на 
стопански недоволно развиени републики и покра-
ини им се отстапува на тие републики односно по-
краини. 

Како стопански недоволно развиени републики 
и покраини од ставот 2 на овој член се подразби-
раат републиките и покраините определени со За -
конот за републиките и покраините чиј стопански 
развој ќе се кредитира од средствата на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на стопанскиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и краишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65)"* 

Член 2 
Во членот 5 по ставот 6 се додаваат нови ста-

вови 7 и 8, кои гласат: 
„Покрај даночните олесненија од ст. 1 до 6 на 

овој член, стопански недоволно развиените репуб-
лики и покраини можат да пропишат и други олес-
ненија, во вид на намалување на данокот на добив-
ка на странски лица што остваруваат добивка по 
основ на вложување средства во домашна стопанска 
организација чие седиште се наоѓа на територијата 
на тие републики односно покраини. Овие олесне-
нија можат да бидат различни, зависно од видот на 
дејноста што домашната стопанска организација ја 
врши. 

Одредбата на ставот 7 од овој член и одредбата 
на членот 2 став 2 од овој закон се применуваат 
и на данокот на добивка што странско лице ќе ја 
оствари од заедничко работење во погон на дома-
шна стопанска организација кога тој погон се наоѓа 
на територија на стопански недоволно развиена ре-
публика и покраина, а седиштето на стопанската 
организација надвор од тие територии. Во таков 
случај домашната стопанска организација е должна 
во својата завршна сметка, покрај искажувањето 
на доходот остварен од заедничко работење во це-
лата организација, посебно да го искаже и доходот 
од заедничкото работење остварен во погонот." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

96. 
Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОСТО-

ПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за измени на Основниот 
закон за електростопанството, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 28 февруари 1968 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 12 февруари 1968 година. 

ПР бр. 643 
29 февруари 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЕЛЕК-

ТРОСТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Основниот закон за електростопанството 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/65) членот 25 се 
брише. 

Член 2 
Во членот 63 ставот 3 се брише. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Претседател, 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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97, 
Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ НА ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ВО СЛУЧАЈ НА ОПШТ НЕДОСТИГ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Се прогласува Законот за престанок на важење-
то на Законот за ограничување на испораката на 
електрична енергија во случај на општ недостиг на 
електрична енергија, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 28 фев-
руари 1968 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 12 февруари 1968 година. 

ПР бр. 644 
29 февруари 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПОРАКАТА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО СЛУЧАЈ НА ОПШТ 

НЕДОСТИГ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Законот за ограничување на испораката на елек-

трична енергија во случај на општ недостиг на 
електрична енергија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/65) престанува да важи со денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

98. 
Врз основа на членот 177 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 94 став 1 од Законот за сојузните 
органи на управата, Сојузните совети и сојузните 
организации, Сојузната скупштина, на предлог од 
Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 28 февруари 1968 година и на седни-
цата на Организационо-политичкиот собор од 31 
јануари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ СОЈУЗЕН ПРАВЕН СОВЕТ И 

СОЈУЗЕН ЕКОНОМСКИ СОВЕТ 

1. За давање стручни мислења на Сојузната 
скупштина и на Сојузниот извршен совет за опре-
делени прашања се формираат Сојузен правен совет 
и Сојузен економски совет. 

2. Сојузниот правен совет дава, на барање на 
Сојузната скупштина и нејзините тела и на Со-
јузниот извршен совет, мислење за начелни пра-
шања на правниот систем, како и за нацрти и пред-
лози на закони и други акти на Скупштината од-
носно на Сојузниот извршен совет. 

3. Сојузниот економски совет дава, на барање 
на Сојузната скупштина и нејзините тела и на Со-
јузниот извршен совет, мислење за начелни пра-
шања на стопанскиот систем и економската поли* 
тика. 

4. Стручните совети од точката 1 на оваа одлу-
ка (стручни совети) можат во рамките на својот 
делокруг, на барање на сојузните органи на упра-
вата, сојузните совети или сојузните организации, 
да даваат стручни мислења и по прашања од де-
локругот на тие органи и организации. 

5. Претседателот и членовите на стручните сове-
ти ги именува и разрешува од должност Сојузната 
скупштина. 

Претседателот и членовите на стручниот совет 
се именуваат од редот на истакнатите научни и 
стручни работници од областа за која се формира 
стручниот совет. 

Претседателот и членовите на стручните совети 
се именуваат на време од четири години и можат 
да бидат повторно именувани, а можат да бидат 
разрешени од таа должност и пред истекот на вре-
мето на кое се именувани. 

6. Претседателот и членовите на стручниот совет 
имаат право на надоместок за учествување на сед-
ници на советот и за извршување на други задачи 
во врска со работата на советот, како и право на 
надоместок на патни трошоци кога по покана па-
туваат заради учествување на седница на советот 
или заради извршување на други задачи за потре-
бите на советот. 

Височината на надоместокот од ставот 1 на оваа 
точка ја утврдува Административната комисија на 
Сојузната скупштина. 

7. На седница на стручниот совет можат, со-
гласно со заклучокот на советот, да изнесуваат свои 
мислења за определени прашања што се на днев-
ниот ред на седницата и лица што не се членови 
на стручниот совет. 

8. Стручниот совет донесува деловник за сво-
јата работа. 

9. Средствата за работа на стручниот совет се 
обезбедуваат посебно во сојузниот буџет. 

Претседателот на стручниот совет е наредбода-
вец за извршување на претсметката на стручниот 
совет. 

10. Стручните и административните работи за 
потребите на стручниот совет ги врши стручната 
служба на Сојузната скупштина што ќе ја опре-
дели Претседателството на Скупштината. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 959 

29 февруари 1968 година 
Белград 

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

Претседател Претседател 
на Организационо-поли- на Сојузниот 

тичкиот собор, собор, 
Велимир Стојнић е. р. Видое Смилевски, е. р. 

99. 
Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 
2 став 1, во врска со членот 94 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и со-
јузните организации, Сојузната скупштина, на пред-
лог од Комисијата за избор и именување, на заед-
ничката седница на Сојузниот собор и Соборот на 
народите од 28 февруари 1968 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ 

1. За претседател на Сојузниот правен совет се 
именува др Никола Балог, советник на Сојузната 
скупштина и редовен професор на Правниот фа-
култет во Белград. 



Страна 196 — Број 9 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 6 март 1968 

2. За членови на Сојузниот правен совет се име-« 
нуваат, и тоа: 

1) Богомир Брајковиќ, судија на Уставниот суд 
на Босна и Херцеговина; 

2) др Франце Бучар, вонреден професор на 
Правниот факултет во Љубљана; 

3) Бранко Булаиќ, шеф на Правната служба на 
Железарата „Борис Кидрич", Никшиќ; 

4) Евгени Димитров, судија на Уставниот суд 
на Македонија; 

5) Илија Дошен, претседател на Врховниот суд 
на Југославија; 

6) др Ал ој зи ј Финжгар, редовен професор на 
Правниот факултет во Љубљана; 

7) др Јосип Глобевник, претседател на Правниот 
совет на Извршниот совет на Собранието на СР 
Словенија; 

8) др Александар Голдштајн, редовен професор 
на Правниот факултет во Загреб; 

9) др Вуко Gozze-Гучетиќ, началник на Прав-
ната управа во Државниот секретаријат за народна 
одбрана; 

10) др Миле Хаџивасилев, вонреден професор 
на Правниот факултет во Скопје; 

11) Александар Јелиќ, помошник на главниот 
правен советник во Државниот секретаријат за над-
ворешни работи; 

12) др Мустафа Камариќ, редовен професор на 
Правниот факултет во Сараево; 

13) др Зденко Коцијан, советник во Претприја-
тието „Трансјуг", Риека; 

14) др Фрањо Копешиќ-Ро1еШ, директор на 
Службата на општите работи на Претпријатието 
„Р1НА", Загреб; 

15) Вера Крстиќ, судија на Врховниот суд на 
Босна и Херцеговина: 

16) др Радомир Лукиќ, редовен професор на 
Правниот факултет во Белград; 

17) др Александар Магарашевиќ, редовен про-
фесор на Правниот факултет во Нови Сад; 

18) Владимир Милошеви^ шеф на Правната 
служба на Рударско-топилничарскиот базен, Бор; 

19) др Владимир Митков, доцент на Правниот 
факултет во Скопје; 

20) Јосип Папиќ, секретар на Собранието на 
град Белград; 

21) др Петер Павлич, самостоен советник во Сто-
панската комора на Словенија; 

22) Јоже Пернуш, претседател на Вишиот сто-
пански суд на СР Словенија; 

23) др Димитар Поп-Георгиев, вонреден профе-
сор на Правниот факултет во Скопје; 

24) др Еуген Пусиќ, редовен професор на Прав-
ниот факултет во Загреб; 

25) др Никола Степановиќ, редовен професор на 
Правниот факултет во Белград; 

26) Драгослав Трниниќ, адвокат од Белград; 
27) Мато Вечерина, судија на Врховниот суд на 

Хрватска; 
28) др Мартин Ведриш, редовен професор на 

Правниот факултет во Загреб; 
29) Рамадан Враниќи, претседател на Одделе-

нието на Врховниот суд на Србија во Приштина; и 
30) Божо Вујошевић претседател на Врховниот 

суд на Црна Гора. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 960 
29 февруари 1968 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите^ на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, е. р. Видое Смилевски, е. р< 

100. 
Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 
2 став 1 во врска со членот 94 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и со-
јузните организации, Сојузната скупштина, на пред-
лог од Комисијата за избор и именување, на заед-
ничката седница на Сојузниот собор и Соборот на 
народите од 28 февруари 1968 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

СОЈУЗНИОТ ЕКОНОМСКИ СОВЕТ 

1. За претседател на Сојузниот економски совет 
се именува Воислав Ракиќ, советник на Сојузниот 
извршен совет и редовен професор на Економскиот 
факултет во Белград. 

2. За членови на Сојузниот економски совет се 
именуваат, и тоа: 

1) Петар Арамбашић директор на Претприја-
тието „Галеника", Земун; 

2) др Љубомир Бакиќ, редовен професор на 
Економскиот факултет во Сараево; 

3) др Франц Черне, вонреден професор на Еко-
номскиот факултет во Љубљана; 

4) Бранислав Чолановић вицегувернер на На-
родната банка на Југославија; 

5) инж. Милосав Друловиќ, директор на Прет-
пријатието „14. октобар", Крушевац; 

6) др Иво Фабинец, научен истражувач на Ин-
ститутот за надворешна трговија во Белград; 

7) инж. Павле Тажи, директор на Претпријати-
ето „Подравка", Копривница; 

8) Драго Горупиќ, заменик директор на Економ-
скиот институт во Загреб; 

9) др Хасан Хаџиомеровиќ, редовен професор 
на Економскиот факултет во Сараево; 

10) др Јосип Јауковић генерален директор на 
Народната банка — Централа за СР Црна Гора; 

11) др Никола Кљусев, виш научен соработник 
на Економскиот институт во Скопје; 

12) др Миладин Кораќ, редовен професор на 
Економскиот факултет во Белград; 

13) др Рикард Ланг, директор на Економскиот 
институт во Загреб; 

14) др Иван Лаврач, вонреден професор на Еко-
номскиот факултет во Љубљана; 

15) др Јон Марко, доцент на Земјоделскиот фа-
култет во Нови Сад; 

16) др Љубисав Марковиќ, редовен професор на 
Високата школа на политичките науки во Белград; 

17) инж. Албин Ортхабер, редовен професор на 
Економскиот факултет во Љубљана; 

18) Бранко Радовиќ, заменик генерален директор 
на Претпријатието „Радоје Дакиќ", Титоград; 

19) др Живоин Ракочевиќ, вонреден професор на 
Високата школа на политичките науки во Белград; 

20) Риза Сапунџија, потпретседател на Покра-
инскиот извршен совет на АП Косово и Метохија; 

21) др Асен Симитчиев, претседател на Стопан-
ската комора на Македонија; 

22) др Јаков Сиротковиќ, редовен професор на 
Економскиот факултет во Загреб; 

23) др Владимир Стипетић вонреден професор 
на Економскиот факултет во Загреб; 

24) др Јован Стојановски, вонреден професор 
ца Економскиот факултет во Скопје; 

25) Звонимир Танко, директор на Фабриката на 
Метални призводи „Еог", Љубљана; и 
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26) Изет Зубовиќ, директор на Инвестиционата 
банка на Босна и Херцеговина. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 961 
29 февруари 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р 

Претседател 
на Соборот на народите, 

Вида Томшич, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Видое Смилевски, е. р. 

101. 
Врз основа на членот 160 став 4 од Основниот 

закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 
54/67), во согласност со Сојузниот совет за труд, 
Сојузниот завод за социјално осигурување пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЛУЧАИТЕ И ПЕРИО-
ДИТЕ ШТО СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕНОТ 160 
СТАВ 2 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТААТ ВО ПОСЕБЕН 

СТАЖ 

Член 1 
На осигуреник — југословенски државјанин кој 

во текот на војната или по 15 мај 1945 година бил 
упатен на школување или специјализација во стран-
ство или бил во работен однос кај југословенски 
државни органи, работни и други организации во 
странство, а на кого поради политичките околности 
настанати по јули 1948 година му престанал стату-
сот на лице на школување или специјализација или 
му престанал работниот однос, периодот на време-
то поминато во странство од денот не престанокот 
на таквиот статус односно работниот однос до денот 
на враќањето во Југославија се смета во посебен 
стаж: 

1) ако поради ограничување слободата на дви-
жење, добивање потребни патни исправи или пора-
ди здравствена состојба, не бил во можност веднаш 
по престанокот на статусот на лице на школување 
или специјализација односно по престанокот на ра-
ботниот однос да се врати во Југославија; 

2) ако во Југославија се вратил во рок од една 
година од денот на престанокот на околностите од 
точката 1 на овој став. 

На осиуреник — југословенски државјанин од 
ставот 1 на овој член кој во Југославија се вратил 
по истекот на рокот определен во точката 2 на ста-
вот 1 од овој член времето поминато во странство се 
смета само до денот на престанокот на околностите 
од точката 1 на ставот 1 на овој член. 

Член 2 
Органот кој во смисла на одредбите на чл. 175 

до 186 од Основниот закон за пензиското осигуру-
вање ја води постапката за утврдување на перио-
дите кои според членот 1 на овој правилник се 
сметаат во посебен стаж, е должен во таа постапка 
да утврди дали постоеле околностите од членот 1 
став 1 точка 1 од овој правилник и колку траеле 
тие околности. 

Својството на осигуреник упатен во странство 
под условите од членот 1 став 1 на овој правилнине 
(школување, специјализација, работен однос) се до-
кажува првенствено со решение, потврда или друга 
исправа на органот односно организацијата што оси-
гуреникот го упатила во странство. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈЛ 

Бр. 243 
25 јануари 1968 година 

Белград 

Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, 
Бранко Вукајловић, е. ри 

102. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 

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

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

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

Вијци со цилиндрична глава со 
шестострана дупка, фина класа на 
изработка — — — — — — — JUSM.B1.120 

Виј ци со ниска цилиндрична 
глава со шестострана дупка, фина 
класа на изработка — — — — JUS М.В1.124 

Вијци со впуштена глава со 
шестострана дупка, фина класа на 
изработка — — — — — — — JUS М.В1.128 

Виј ци со полутркалеста глава и 
нос, за општа примена — — — — JUSM.B1.170 

Сворни вијци за завртување во 
челик, фина класа на изработка — JUSM.B1.260 

Сворни вијци за завртување во 
сив лив, фина класа на изработка — JUS M.B1.26I 

Сворни вијци за завртување во 
лесни метали и нивни легури, фина 
класа на изработка — — — — — JUSM.B1.262 

Сворни Еијци за завртување во 
челик, фина класа на изработка, со 
фин навој — — — — — — — JUS М.В1.263 

Сворни вијци за завртување во 
сив лив, фина класа на изработка, со 
фин навој — — — — — — — JUSM.B1.26I 

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

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

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Вијци со цилиндрична глава со 
шестостр-ана дупка Изработка 3 — 
Метрички навој — М4 до М48 — — JUSM.B1.120 



Страна 198 — Број 9 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 6 март 1968 

Виј ци со по лутрка лоста глава и 
со нос Изработка 1 Метрички навој — 
М5 до М24 — — — — — — — JUS М.В1.170 
донесени со Решението за донесување југословенски 
стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
42/52); 

Сворни вијци за завртување во 
челик Изработка 3 — Метрички навој 
МЗ до М52 и М18 X 1,5 до М52 X 3 JUSM.B1.260 
Сворни вијци за завртување во леано 
железо Изработка 3 — Метрички на-
вој МЗ до М52 и М13 X 1,5 до М52 X 3 JUS М.В1.261 
Сворни вијци за завртување во лесни 
метали и нивни легури Изработка 3 
— Метрички навој МЗ до М24 — — JUSM.B1.262 
донесени со Решението за донесување југословен-
ски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/52). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 јули 1968 го-
дина« 

Бр. 12-335/1 
12 февруари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, с. р. 

103. 

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

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

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Внатрешни конуси за машини 
алатки — — — — — — — — JUSM.G0.051 

Конични рачки за алатки — — JUS K.D0.011 
донесени со Решението за донесување југословенски 
стандарди за спирални бургии („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/53). 

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

Бр. 12-333/1 
12 февруари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

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

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

ТЕН И МЕРЕН АЛАТ 

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

Внатрешен конус за машини а-
латки. Морзе и метрички конуси — JUS M.G0.051 

Надворешни конуси за алати. 
Морзе и метрички конични рачки — JUS K.D0.011 

Гранични мерила за проверка на 
внатрешни Морзе-конуси. Мерни тр-
нови — — — — — — — — j u s К.Т3.200 

Гранични мерила за проверка на 
надворешни Морзе-конуси. Мерни 
гилзи — — — — — — — — JUS К.Т3.201 

Гранични мерила за проверка на 
внатрешни Морзе-конуси. Мерни тр-
нови со всадник . — — — — _ j u s К.Т3.202 

Гранични мерила за проверка на 
надворешни Морзе-конуси. Мерни 
гилзи со всадник — — — — — JUS К.Т3.203 

Гранични мерила за проверка на 
внатрешни метрички конуси. Мерни 
трнови — — — — — — — — JUS К.Т3.204 

Гранични мерила за проверка на 
надворешни метрички конуси. Мерни 
чаури — — — — — — — — JUS К.Т3.205 

Гранични мерила за проверка на 
внатрешни метрички конуси. Мерни 
трнови со всадник — — — _ — JUS К.Т3.206 

Гранични мерила за проверка на 
надворешни метрички конуси. Мерни 
гилзи со всадник — — — — — JUS К.Т3.207 

104. 
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 ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

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

Испитување на текстил. Испиту-
вање и оценување на постојаноста на 
бојосувањето според потта — — — JUS F.S3.016 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јули 1968 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Испитување на текстилот. Метода 
за оценување постојаноста на бојосу-
вањето спрема потот — — — — JUS F.S3.018 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за методите за испитување постојаноста на бојосу-
вањето на текстилот и на текстилните бои („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 21/56). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на 
ова решение престанува да важи на 1 јули 1968 го-
дина. 

Бр. 10-338/1 
19 февруари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 
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105. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

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

БОДНО КОВАНИ ЧЕЛИЧНИ ОТКОВКИ 

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

Челични отковки за општа упо-
треба, слободно ковани на преси. До-
датоци и толеранции — — — — JUS С.В2.050 

Челични отковки за општа упо-
треба, слободно ковани на чекани. До-
датоци и и толеранции — — — — JUS С.В2.051 

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

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

Бр. 04-1099/1 
19 февруари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

107« 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕХНИЧ-
КИ ТКАЕНИНИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА 

НА ГУМА 

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

Технички ткаенини за гумарската 
индустрија. Памучни ткаенини за 
транспортни ленти В 50, В 60 и В 80 JUS F.C3.101 

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 
1968 година. 

Бр. 24-472/1 
IS февруари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

106. 

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 ИСПИТУВАЊЕТО НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

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

Пластични маси: 
Испитување со притекување тер-

моактивни пластични маси — — — JUS G.S2.613 
Определување на впивање во 

зоврена вода — — — — — — JUS G.S2.621 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

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

Бр. 24-475/1 
1б февруари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р, 

108. 
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 ИСПИТУВАЊЕТО НА ГУМА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува југословенскиот стан-
дард: 

Испитување на гума и каучук. 
Приготвување епрувеги за физикал-
ни испитувања — — — — — — JUS G.S2.119 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1968 година. 

Бр. 24-342/1 
19 февруари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р* 
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109. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПО-
МОШНИ СРЕДСТВА ВО ОБЛАСТА НА ИНДУС-

ТРИЈАТА НА ГУМА 

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

Помошни средства за гума: 
Земање мостри на саѓи од пакува-

ни испораки — — — — — — JUS H,M8.Ill 
Определување на јод-атсорпцио-

ниот број на саѓи — — — — — JUSH.M8.115 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

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

Бр. 24-474/1 
19 февруари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р 

ПО-
БРЗ основа на членот 4 став 1, членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГУМЕ-
НИ ДЕЛОВИ ЗА ПРСКАЛКИ ЗА ЗАШТИТА НА 

РАСТЕНИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Производи од гума. Гумени делови за прскалки за 
заштита на растенија: 

— Работни мембрани за обични 
прскалки — — — — — — — JUS G.E1.011 

— Вентил-плочки и вентил-куг-
лици — — — — — — — — JUS G.E1 013 

— Прстења за затинање на капа-
ци — — — — — — — — — JUS G.E1.014 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 19G8 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Гумени делови за лозјарски прс-
к а л а — — — — — — — — JUS G.E1.011 
донесен со Решението за југословенските стандарди 

за производи од гума („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31^54). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јули 1968 година. 

Бр. 24-341/1 
19 февруари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

111. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РУДАР-

СКИ ОЗНАКИ И СИМБОЛИ 

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

Рударски ознаки и симболи. Ме-
ханизација во рудници — — — — JUS В.А3.023 

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 
септември 1968 година. 

Бр. 03-1098/1 
19 февруари 1968 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

112. 

Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието 
на Југословенската заедница на социјалното осигу-
рување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРОЦЕНТОТ НА ИЗДВОЈУ-
ВАЊЕТО ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 
НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ЗА ПОМАГАЊЕ НА ЗАКРЕПНУВАЊЕТО 

НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО 1968 ГОДИНА 

1. Од вкупните средства на фондот на инвалид-
ското и пензиското осигурување ќе се издвојуваат 
во 1968 година наменски средства за помагање на 
закрепнувањето на пензионерите по стопа од 1,5% од 
вкупниот износ на исплатените пензии. 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4 

СК бр. 13/68 
20 февруари 1968 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница на социјал-
ното осигурување 

Потпретседател, 
Васо Трикиќ, е. р 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на текстилната 
индустрија, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/68, се ѓготкраднала долу наведената грешха, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-

ДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА 
ИНДУСТРИЈА 

Во точката 1 наместо ознаката. „JUS F.D5.050" 
треба да стои: „JUS F.D5 055". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 12 февруари 1968 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на производството 
на базични хемикалии, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/68, се потпаднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

БАЗИЧНИ ХЕМИКАЛИИ 

Во точката 1 наместо ознаката: „JUS Н.В4.031" 
треба да стои: „JUS Н.В4.032". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 29 февруари 1968 година. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичке Републике Сло-
веније" во бројот 14 од 15 април 1967 година обја-
вува: 

Правилник за составот на погонските деловници 
за ракување со справите за чистење и за нивното 
одржување, како и за водењето на погонскиот днев-
ник; 

Список на кандидатите што општинските собра-
нија ги избрале во Републичкиот собор на Собрани-
ето на СР Словенија; 

Извештај за резулатот на изборите на пратеници 
во Стопанскиот собор на Собранието на СР Слове-
нија; 

Извештај за резултатот на изборите на пратени-
ци во Просветно-културииот собор на Собранието на 
СР Словенија; 

Извештај за резултатот на изборите на прате-
ници во Социјално-здравствениот собор на Собра-
нието на СР Словенија; 

Извештај за резултатот на изборите на прате-
ници во Организационо-политичкиот собор на Со-
бранието на СР Словенија. 

Во бројот 15 од 20 април 1967 година објавува 
само прописи на општинските собранија. 

Во бројот 16 од 22 април 1967 година објавува: 
Одлука за прогласување на уставните амндма-

ни со уставните амандмани; 
Закон за образовните заедници и за ф и к с и р а -

њето на воспитувањето и образованието во СР Сло-
венија; 

Закоп за организацијата на здравствената служ-
ба во СР Словенија; 

Закон за посебната арбитража за решавање на 
спорови во врска со склучувањето на договори по-
меѓу здравствените установи и комуналните заедни-
ци за социјално осигурување; 

Закон за регионалното просторно планирање; 
Закон за урбанистичкото планирање; 
Закон за комуналните работни организации што 

вршат комунална дејност од особено општествено 
значење; 

Закон за работата и правата на пратениците и 
функционерите на кои им престанала функцијата; 

Закон за возните олеснинија за групни патува-
ња на младината и децата; 

Закон за покривање на кусоците настанати до 
1966 година во здравственото осигурување на зем-
јоделците; 

Закон за дополнение на Законот за присилно 
наплатување на придонесот и данокот на граѓаните; 

Закон за укинување на републичката комисија 
за утврдување на пензискиот стаж; 

Одлука за согласноста за определување стопата 
на основниот придонес за инвалидското и п е н з и -
ското осигурување и придонесот за додатокот на 
деца; 

Одлука за планот на статистичките истражува-
ња за 1967 година; 

Одлука за задолжување на СР Словенија да се 
соберат средства за надоместок на возни олесненија 
за групни патувања на младината и децата во 1967 
година; 

Заклучок за дополнување на Републичката из-
борна комисија за избор на пратеници на Собрание-
то на Социјалистичка Република Словенија; 

Заклучок на дополнување на Републичката из-
борна комисија во Љубљана за избор на одборници 
на општинските собранија; 

Заклучок за определување бројот и изборот на 
судии поротници на Окружниот суд во Мурска Со-
бота; 

Заклучок за основање и именување иницијати-
вен одбор за конституирање на републичката обра-
зовна заедница; 

Заклучок за именување претседател и членови 
на Управниот одбор на Друмскиот фонд на СР Сло-
венија; 

Решение за именување претседател и негов за-
меник како и двајца членови и нивни заменици на 
посебната арбитража за решавање спорови во врс-
ка со склучувањето на договори помеѓу здравстве-
ните установи и комуналните заедници на социјал-
ното осигурување. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 9 — Страна 201 
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Во бројот 17 од 29. април 1967 година објавува: 
Одлука за користење дел од средствата што За-

водот на СР Словенија за резерви ги оствари со сво-
јата дејност; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот на изборите на пратеници во Републич-
киот собор на Собранието па СР Словенија; 

Заклучок за стопите на основниот придонес за 
инвалидското и пензиското осигурување, придонесот 
за додатокот на деца и придонесот за осигурување 
од несреќа на работа и професионално заболување, 
како и за столата на вложувањето во резерва на 
инвалидското и пензиското осигурување; 

Заклучок за плаќањето на вонредниот придонес 
за здравствено осигурување на Собранието на ко-
муналната заедница на социјалното осигурување на 
работниците Љубљана. 

Во бројот 18 од 8 мај 1967 година објавува: 
Закон за средното школство; 
Закон за средствава на СР Словенија за изград-

ба на судски згради; 
Заклучок за натамошниот развиток на високо-

то школство во СР Словенија; 
Заклучок за натамошниот развиток на научното, 

апликативното истражување и развојната работа 
во СР Словенија; 

Одлука за потврда на завршната сметка на Фон-
дот на СР Словенија за школство за 1966 година; 

Одлука за согласноста на финансискиот план 
на Фондот на СР Словенија за школство за 1967 
година; 

Одлука за потврда за завршната сметка на 
Фондот на СР Словенија за унапредување на кул-
турните дејности за 1966 година; 

Одлука за согласноста на финасискиот план на 
Фондот на СР Словенија за унапредување на кул-
турните дејности за 1967 година; 

Одлука за согласноста на ребалансот на финан-
сискиот план на Дру мекиот фонд на СР Словенија 
за 1967 година; 

Одлука за потврда на програмата на Друмскиот 
фонд на СР Словенија за одржување и реконструк-
ција на патиштата во периодот 1967—1970 година; 

Одлука за финансиската програма на адаптаци-
јата и доградбата на просториите на Воспитниот за-
вод Логатец; 

Одлука за финансиската програма за суфлиан-
сирање на првата етапа на изградбата на двојазич-
ното основно училиште во Лендава; 

Одлука за финасиската програма за суфшкшси-
сирање на изградбата на студентскиот солитер II 
во Марибор; 

Одлука за финансиската програма за финанси-
рање продолжетокот на изградбата на Институтот 
за математика, физика и механика па Универзите-
тот во Љубљана; 

Решение за именување главен републички ин-
спектор на трудот и за разрешување на вршителот 
на должноста на главниот републички инспектор на 
трудот; 

Решение за разрешување претседател, заменик 
претседател, членови и заменици членови на Ре-
публичката комисија за утврдување на пензискиот 
стаж што ги именува Извршниот совет па Собра-
нието на СР Словенија; 

Решение за претставниците на општествената 
заедница во советот на институтот за национални 
прашања во Љубљана; 

Решение за претставниците на општествената 
заедница во советот на Заводот за истражување на 
материјали и конструкции во Љубљана; 

Решение за преставниците на општествената за-
едница во советот на Музичко-фолклорниот инсти-
тут во Љубљана; 

Решение за претставниците на општествената 
заедница во музејскиот совет на Природословннот 
музеј во Љубљана; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот на повторните избори на пратеници во 
Организационо-политичкиот собор на Собранието на 
СР Словенија во I изборна единица Брежице. 

Во бројот 19 од 18 мај 1967 година објавува: 
Заклучок за изборот на претседател на Собра-

нието иа СР Словенија; 
Заклучок за изоборот на потпретседател на Со-

бранието на СР Словенија; 
Избор на членови на делегацијата иа СР Слове-

нија во Сојузниот собор (Собор на народите) на 
Сојузната скупштина на СФРЈ; 

Заклучок за избор на претседател и членови на 
Извршниот совет на Собранието на СР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на Комисијата 
на Собранието на СР Словенија за општествен над-
зор; 

Заклучок за измена на составот на Комисијата 
на Собранието на СР Словенија за избор и имену-
вања ; 

Заклучок за измена на составот на Законодав-
но-правната комисија на Собранието на СР Слове-
нија; 

Заклучок за измена на составот на Администра-
тивната комисија на Собранието па СР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на Комисијата 
на Собранието на СР Словенија за молби и поп-
лаки; 

Заклучок за измена на составот на Комисијата 
на Собранието на СР Словенија за подготовка на 
предлогот на постојаниот деловник на Собранието 
на СР Словенија; 

Заклучок за избор на претседател на Републич-
киот собор на Собранието на СР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на постојаните 
одбори и комисии на Републичкиот собор на Собра-
нието на СР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на Комисијата 
за подготовка на предлогот на постојаниот деловник 
на Републичкиот собор на Собранието на СР Сло-
венија; 

Заклучок за изборот на претседател и потпрет-
седател на Стопанскиот собор на Собранието на СР 
Словенија; 

Заклучок за измена на составот на постојаниот 
одбор и комисијата па Стопанскиот собор на Со-
бранието на СР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на Комисијата 
за подготовка на предлогот на постојаниот деловник 
на Стопанскиот собор на Собранието на СР Сло-
венија; 

Заклучок за избор на претседател и потпретсе-
дател на Просветно-културпиот собор на Собранието 
на СР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на постојаниот 
одбор и комисијата на Просветно-културниот собор 
на Собранието на СР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на Комисијата 
за подготовка на предлогот на постојаниот деловник 
на Просветно-културниот собор на Собранието на 
СР Словенија; 

Заклучок за, избор на претседател и потпред-
седател на Социјално-здравствениот собор на Со-
бранието на СР Словенија; 

Заклучок за измена па составот на постојаниот 
одбор и комисијата на Социјално-здравствениот со-
бор на Собранието на СР Словенија; 

Заклучок па измена на составот на Комисијата 
за подготовка на предлогот на постојаниот деловник 
на Социјално-здравствениот собор на Собранието 
на СР Словенија; 

Заклучок за избор на претседател и потпретсе-
дател на Организационо-политичкиот собор на Со-
бранието на СР Словенија; 
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Заклучок за измена на составот на постојаниот 
одбор и комисијата на Организационо-политичкиот 
собор на Собранието на СР Словенија; 

Заклучок за измена на составот на Комисијата 
за подготвување предлози на постојаниот деловник 
на Организационо-политичкиот собор на Собранието 
на СР Словенија* 

Заклучок за определување на ризикот, услови-
те и надоместоците и премиската тарифа во задол-
жителното здравствено реосигурување на работни-
ците; 

Заклучок за измени и дополненија на Заклучо-
кот за користење на средствата на Фондот на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците на СР Словенија за решавање на 
станбените потреби на пензионерите и инвалидите; 

Заклучок за финансискиот план на Фондот на 
задолжителното здравствено реосигурување за 1967 
година, 

Во бројот 20 од 22 мај 1967 година објавува: 
Правилник за образецот за пријава односно од-

јава на постојаниот престој и за пријава на промена 
на адресата на стан; 

Правилник за обрасците за пријава на привре-
мен престој и за евиденцијата на привремено при-
јавените лица; 

Правилник за регистарот на постојаниот пре-
стој. 

Во бројот 21 од 25 мај 1967 година објавува: 
Решение за разрешување на шефот на каби-

нетот на претседателот на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија и за именување совет-
ник во кабинетот на претседателот на Извршниот 
совет; 

Решение за именување шеф на кабинетот на 
претседателот на Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија; 

Решение за разрешување на директорот на За-
едницата на друмските претпријатија на СР Сло-
венија; 

Упатство за начинот на пресметување на коли-
чините на загадена вода и стоката на загаденоста 
во единица (популацији еквиваленти Е). 

Во бројот 22 од 1 јуни 1967 година објавува: 
Заклучок за височината и начинот на пресме-

тување на надоместоците за искористување мелио-
рациони и посебни водостопински објекти и уреди. 

Во бројот 23 од 17 јуни 1967 година објавува: 
Заклучок за разрешување и именување на се-

кретарот на Извршниот совет на Собранието на СР 
Словенија; 

Заклучок за разрешување и именување на не-
кои републички секретари; 

Заклучок за именување претставник на СР Сло-
венија во Основачкото собрание на Републичката 
образовна заедница; 

Заклучок за разрешување и именување претсе-
дател на Управниот одбор на Водниот фонд на СР 
Словенија; 

Заклучок за разрешување и избор на судии по-
ротници на Вишиот стопански суд во Љублзана; 

Заклучок за определување на бројот и за из-
бор на судии поротници на Окружниот суд во Ма-
рибор; 

Правилник за регистарот на одгледуваните на 
квалитетен племенит добиток и за регистарот на 
одгледуваните на елитен племенит добиток; 

Правилник за условите што мораат да ги ис-
полнуваат раководните работници на милицијата. 

Во бројот 24 од 22 јуни 1967 година објавува: 
Закон за измена на Законот за додатокот на 

зало слепите учесници на Народноослободителната 
борба; 

Закон за завршната сметка за извршувањето на 
буџетот на Социјалистичка Република Словенија 
(Републички буџет) за 1966 година; 

Закон за санитарната инспекција во СР Сло-
венија; 

Закон за уредување на определени прашања од 
областа на стоковниот промет; 

Одлука за согласноста за определување стопа-
та на посебниот придонес за додатокот на деца за 
покривање на кусокот настанат во 1966 година; 

Одлука за финансиската програма за финанси-
рање продолжетокот на изградбата на објекти на 
Заводот за оспособување на дефектни со слух и 
говор во Љубљана; 

Одлука за давање на користење станови, изгра-
дени со републички средства; 

Решение за разрешување и именување на ди-
ректорот на Заводот за меѓународна техничка со-
работка на СР Словенија: 

Решение за именување помошник секретар на 
Извршниот совет на Собранието на СР Словенија; 

Решение за разрешување па шефот на каби-
нетот на потпретседателот на Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија; 

Упатство за легитимацијата на републичкиот 
и општинскиот земјоделски инспектор, инспекторот 
за заштита на растенија и стзчарскиот инспектор; 

Упатство за легитимацијата на републичкиот и 
општинскиот ветеринарен инспектор; 

Заклучок за стопата на посебниот придонес за 
додатокот на деца за покривање на кусокот наста-
нат во 1966 година. 

Во бројот 25 од 23 јуни 1967 година објавува: 
Правилник за остварување на здравствена за-

штита ; 
Заклучок за височината на надоместокот на 

личниот доход поради спреченост во работата на 
подрачјето на Комуналната заедница на социјално-
то осигурување на работниците Љубљана. 

Во бројот 26 од 30 јуни 1967 година објавува: 
Закон за стипендиите и заемите за образование; 
Закон за основање републички здравствен 

центар; 
Закон за престанок на Заедницата на друмски-

те претпријатија на СР Словенија; 
Заклучок за измена на Заклучокот за именува-

ње Совет за народна одбрана на СР Словенија; 
Заклучок за именување републички секретар за 

финансии и заменик на републичкиот секретар за 
финансии и за разрешување од функцијата на вр-
шител на должноста на републички секретар за фи-
нансии; 

Заклучок за избор на претседател и судии на 
Врховниот суд на СР Словенија; 

Заклучок за избор на претседател и судии на 
Вишиот стопански суд во Љубљана; 

Заклучок за избор на претседател и судии на 
окружните судови и за разрешување на судиите на 
окружниот суд; 

Заклучок за избор на претседател и судии на 
окружните стопански судови. 

Во бројот 27 од 6 јули 1967 година објавува: 
Одлука за распишување дополнителни избори 

за пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Словенија во 9-та из-
борна единица Шмарје при Јелшах. 

Во бројот 28 од 13 јули 1967 година објавува: 
Одлука за определување на основицата за при-

знавање на републичкиот додаток на запослените 
учесници на Народноослободителната борба во 1967 
година; 

Одлука за ограничувањето на уписот на слуша-
телите на Медицинскиот факултет во Љубљана; 

Одлука за укинување на Комисијата за прием 
на иселеници-повратници; 

Правилник за изработка на шумскостопански 
планови и за евиденцијата на нивното извршување; 

Правилник за измени и дополненија на Правила 
никот за шумскиот ред. 
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Во бројот 29 од 20 јули 1967 година објавува: 
Решение на Уставниот суд на Словенија за од-

бивање на предлогот да се утврди ^согласноста на 
членот 10 од Законот за извршувањето на укинува-
њето на околиите во Социјалистичка Република 
Словенија, одлуката за пренесување на средствата 
на укинатите општествени инвестициони фондови 
и Законот за насочување на републичките средства 
за стопански инвестиции во 1966 година, како и за 
укинување на членот 5 на околината одлука за 
укинување на општествениот инвестиционен фонд 
на око лиј ата Љубљана; 

Решение на Уставниот суд на Словенија за уки-
нување на Заклучокот за воведување месен само-
придонес на подрачјето на градот Горна Радгона и 
населбата Подград; 

Решение за укинување на заклучоците за вове-
дување месен самопридонес на подрачјата на мес-
ните заедници Изола и Јагоѓе; 

Заклучок за основање Образовна заедница на 
СР Словенија; 

Правилник за постапката на склучување спо-
годби за измени и усогласување на цените на про-
изводите и услугите во Стопанската комора на СР 
Словенија; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Цр-
не Горе" во бројот 10 од 17 април 1967 година об-
јавува: 

Закон за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Црна Гора (пречистен 
текст); 

Закон за избор на одборници на општинските со-
бранија (пречистен текст); 

Одлука за определување на Републичкиот се-
ретаријат за стопанство за носител на средствата 
за финансирање на изработката на регионалниот 
просторен план на Јужниот Јадран; 

Упатство за образецот на легитимацијата на 
инспекторите за заштита на растенијата. 

Во бројот 11 од 29 април 1967 година објавува: 
Одлука за прогласување на Уставните аманд-

мани; 
Одлука за измена и дополнение на Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Црна 
Гора; 

Одлука за измени и дополненија на Деловникот 
на Републичкиот сабор на Собранието на Соција-
листичка Република Црна Гора. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

91. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Царинската тарифа — — — — 189 

92. Закон за посебните девизни квоти за у-
воз на опрема за определени намени во 
1968 година — — — — — — — — 190 

93. Закон за одлагање плаќањето на ануи-
тети и за продолжување рокот за враќа-
ње на кредитот на федерацијата што и е 
даден на Социјалистичка Република Бос-
на и Херцеговина за изградба на пругата 
Сараево—Плоче — — — — — — — 192 
/Закон за посебниот начин на намирување 
определени долгови на корисниците на 
општествени средства — — — — — 192 

95. Закон за дополненија на Законот за да-
нокот на добивка на странски лица што 
вложуваат средства во домашна стопан-
ска организација за заедничко работење 194 

96. Закон за измени на Основниот закон за 
електростопанството — — — — — —• 194 

97. Закон за престанок на важењето на За-
конот за ограничување на испораката на 
електрична енергија во случај на општ 
недостиг на електрична енергија — — 195 

98. Одлука за формирање Сојузен правен 
совет и Сојузен економски совет — — 195 

99. Одлука за именување претседател и чле-
нови на Сојузниот правен совет — — 195 

100. Одлука за именување претседател и чле-
нови на Сојузниот економски совет — — 19$ 

101. Правилник за определување на случаите 
и периодите што според одредбите на чле-
нот 160 став 2 од Основниот закон за 
пензиското осигурување се сметаат во по-
себен стаж — — — — — — — — 197 

102. Решение за југословенски стандарди за 
виј ци — — — — — — — — — 197 

103. Решение за југословенските стандарди за 
работен и мерен алат — — — — — 198 

104. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на текстилната индустрија — —• 198 

105. Решение за југословенските стандарди 
за слободно ковани челични отковки — 199 

106. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на пластични 
маси — — — — — — — — — — 199 

107. Решение за југословенскиот стандард за 
технички ткаенини во областа на инду-
стријата на гума — — — — — — 199 

108. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на испитувањето на гума — —> 199 

109. Решение за југословенските стандарди за 
помошни средства во областа на индус-
тријата на гума — — — — — — — 200 

НО. Решение за југословенските стандарди за 
гумени делови з-а прскалки за заштита на 
растенија — — — — — — — — 200 

111. Решение за југословенскиот стандард за 
рударски ознаки и симболи — — — 200 

112. Одлука за височината на процентот на 
издвојувањето од вкупните средства на 
фондот на инвалидското и пензиското о-
сигурување за помагање на закрепнува-
њето на пензионерите во 1968 година — 200 

Исправка на Решението за југословенските 
стандарди од областа на текстилната ин-
дустрија — — — — — — — — — 201 

Исправка на Решението за југословенските 
стандарди од областа на производството 
на базични хемикалии — — — — — 201 
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