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171. 
Врз основа на членот 13 став 1, членот 24 став 

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

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕГО НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ СПОРЕД УСЛО-

ВИТЕ НА ПАЗАРОВ 

Член 1 
Во Уредбата за формирањето на продавните 

цени според условите на пазарот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 30/67, 31/67 и 7/68) во членот 1 став 
1 на крајот на точката 72 точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додаваат осум нови 
точки, кои гласат: 
„73) памучни производи: предива, конец, ткаенини 

и др.; 
74) вигоњ-производи: предива, конец, ткаенини 

и др.; 
75) волнени производи: предива, волница, ткае-

нини и др.; 
76) цел и рајон-производи: влакна, предива, конец, 

ткаенини и др.; 
77) производи од синтетика: влакна, предива, ко-

нец, ткаенини и др.; 
78) производи од вештачка свила: предива, конец, 

ткаенини и др.; 
79) конопно влакно; 
80) отпадоци: памучни, волнени, цел и др." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 35 
3 април 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р, 

172. 
Врз основа на членот 16 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66 
и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА КОРИСТАТ ДЕ-
ВИЗИ ВО СМИСЛА НА ЧЛЕНОТ 16 ОД ЗАКОНОТ 
ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ УВО-
ЗОТ НА СТОКИ НАМЕНЕТИ ЗА ЛИЧНА ПОТРО« 

ШУВАЧКА 

1. Работни организации кои можат да користат 
девизи во смисла на членот 16 од Законот за девиза 

ното работење за плаќање увозот на стоки наме-
нети за лична потрошувачка се: 

1) работните организации што вршат работи на 
застапување на странски фирми — за продажба од 
консигнациони лагери за динари на резервни де-
лови за производите што ги држат на консигнацио-
нен лагер врз основа на договор за застапување; 

2) стопанските организации што даваат угости-
телски услуги, туристичките претпријатија и ту-
ристичките бира, како и работните организации што 
се занимаваат со превоз на стоки и патници а кои 
во својот состав имаат единици за вршење туристич-
ки услуги — за набавка на стоки наменети за лич-
на потрошувачка што ги продаваат во продавници 
во свои објекти; 

3) работните организации приредувачи на ме-
ѓународни саеми — за откуп на експонати на стран-
ски излагачи; 

4) работните организации за производство наѓ 
филмови — за плаќање увозот на филмски копии; 

5) работните организации што вршат промет на 
грамофонски плочи и уметнички репродукции — 
за плаќање увозот на овие производи. 

Работните организации кои во Југославија про-
даваат стоки за девизи, можат девизите што, во 
смисла на членот 16 од Законот за девизното ра-
ботење им припаѓаат од тоа работење, да ги корис-
тат за плаќање увозот на стоки наменети за лична 
потрошувачка што ги продаваат во свои продавници. 

Производствените работни организации можат 
со девизите со кои располагаат во смисла на чле-
нот 16 од Законот за девизното работење, да го 
плаќаат увозот на финални производи наменети за 
лична потрошувачка, што го вршат врз основа 
на договор за долгорочна производствена коопера-
ција и за меѓусебни испораки во смисла на членот 
27 од Законот за девизното работење, во количините 
предвидени со тој договор врз основа на одобрение 
од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
донесено во согласност со Сојузниот секретаријат 
за стопанство. 

2. Овластените банки не можат на работните 
организации да им продаваат девизи од средствата 
на кредитниот фонд заради купување стоки наме-
нети за лична потрошувачка. 

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

P. п. бр. 38 
3 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 
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173. 

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 ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛА-
СУВАЊЕ НА СТОКОВНАТА РАЗМЕНА СО ЗЕМ-
ЈИТЕ СО КОИ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ПЛА-

ЌАЊЕ ПО ПАТ НА КЛИРИНГ 

1. Во Одлуката за усогласување на стоковната 
размена со земјите со кои се склучени спогодби за 
плаќање по пат на клиринг („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/66 и 54/67) во точката 1 став 1 по збо-
ровите: „во тие земји", се додаваат зборовите: „како 
и за изведување инвестициони работи во тие земји", 
на крајот на текстот се додаваат зборовите: „од-
носно за изведување инвестициони работи". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 

може да даде согласност и за извоз на одделни 
групи стоки односно за изведување инвестициони 
работи, како и за извоз на стоки односно за изведу-
вање инвестициони работи во определен период 
(глобална согласност). Во тој случај работните ор-
ганизации ја извезуваат таа стока односно ги из-
ведуваат тие инвестициони работи без прибавување 
согласност од ставот 1 на оваа точка." 

2. Во точката 11 по зборовите: „извоз на стоки" 
се додаваат зборовите: „и изведување инвестициони 
работи". 

3. Оваа одлука не се применува на работите на 
изведување инвестициони работи кои до денот на 
нејзиното влегување во сила се склучени и и се 
пријавени на банката. 

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

P. п. бр. 39 
3 април 1868 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

174. 

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/60 
и 54/67), во врска со членот 37 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр, 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УВОЗОТ 
ВО 1968 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВ-

НО СЛОБОДЕН 

1. Во Одлуката за увозот во 1968 година на сто-
ки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/67 и 54/67) во точката 9 став 1 на 
крајот се додаваат две нови реченици, кои гласат: 
^Работната организација е должна најдоцна до 
крајот на наредниот квартал да го изврши увозот 
на односните стоки. Ако работната организација до 
крајот на наредниот квартал, односно во рокот о-
пределен согласно со одредбата на точката 14 од 
оваа одлука, не го изврши увозот на тие стоки, го 
губи правото на слободен увоз на стоки за сопстве-

ни потреби за кои € пропишан условно слободен 
увоз." 

2. Во точката 14 по зборовите: „пресметковни 
девизи" се додаваат зборовите: „односно ќе го про-
должи рокот за увоз на стоките". 

3. Работните организации кои согласно со дого-
ворот склучен со овластената банка откупиле де-
визи за првиот квартал на 1968 година должни се 
за тие девизи да увезат стоки до 30 јуни 1968 го-
дина, со тоа што и во поглед на тој увоз да важат 
одредбите на точката 9 став 1 и точката 14 од Од-
луката за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз 
е условно слободен. 

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

P. п. бр. 41 
3 април 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

175. 

Врз основа на членот 5 од Законот за кредит-
ните работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСИТЕ ДО КОИ О-
ВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ВО 1968 ГОДИНА 
ДА КОРИСТАТ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО И ДА 
БИДАТ ГАРАНТИ ПО КРЕДИТНИ РАБОТИ СО 

СТРАНСТВО 

1. Овластените банки можат во 1968 година да 
користат кредити во странство според членот 14 
став 2 од Законот за кредитните работи со стран-
ство и да бидат гаранти според членот 17 на тој 
закон по странски кредити што ги користат работни 
организации и други овластени банки — до износот 
утврден со оваа одлука (во натамошниот текст: де-
визен кредитно-гаранциски потенцијал). 

2. Девизниот кредитно-гаранциски потенцијал 
на овластената банка се утврдува за 1968 година за-
висно од квалитетот на девизите што овластената 
банка ги имала во својот кредитен фонд на 31 де-
кември 1968 година, и тоа посебно за кредитните 
работи во девизи од значење за одржувањето лик-
видноста во меѓународните плаќања, а посебно за 
кредитните работи во други девизи. 

3. Девизниот кредитно-гаранциски потенцијал 
во девизи од значење за одржувањето ликвидноста 
во меѓународните плаќања и девизниот кредитно-
-гаранциски потенцијал во други девизи се утвр-
дуваат така што износот на девизите од соодветен 
квалитет во кредитниот фонд на овластената банка 

• со состојбата на 31 декември 1968 година се множи 
со факторот, и тоа: 

1) за овластена банка ка ј која противвредноста 
на девизите од соодветен квалитет во нејзиниот кре-
дитен фонд изнесувала на 31 декември 1967 година 
до 250 милиони динари — со факторот 4; 

2) за овластена банка кај која противвредноста 
на девизите од соодветен квалитет во нејзиниот 
кредитен фонд изнесувала на 31 декември 1967 го-
дина над 250 милиони динари — со факторот 2,8. 

4. Овластената банка може да користи странски 
кредити и да биде гарант по странски кредити во 
девизи од значење за одржувањето ликвидноста во 
меѓународните плаќања најмногу до височината на 
девизниот кредитно-гаранциски потенцијал во де-
визи од значење за одржувањето ликвидноста во ме-
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ѓународните плаќања, утврдена на начинот од точ-
ката 3 на оваа одлука. 

Овластената банка може да користи странски 
кредити и да биде гарант по странски кредити во 
други девизи до височината на својот девизен кре-
дитно-гаранциски потенцијал во други девизи, у-
тврдена на начинот од точката 3 на оваа одлука, 
како и до вр1Сочииата на неангажираниот дел на 
својот девизен кредитно-гаранциски потенцијал во 
девизи од значење за одржувањето ликвидноста во 
меѓународните плаќања. 

5. При здружување во странство и давање га-
ранции по кредитни работи со странство, овласте-
ните банки се должни да се придржуваат кон на-
соките што ги дава Народната банка на Југославија 
во согласност со Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија и со претходно прибавување мисле-
ње од Сојузната стопанска комора. 

6. Овластената банка чиј остатак обврски по 
кредити што ги користи во странство и остаток об-
врски по странски кредити по кои дала гаранција 
ќе бидат на денот на почетокот на применувањето 
на оваа одлука поголеми од нејзиниот девизен кре-
дитно-гаранциски потенцијал во соодветен квалитет 
девизи, утврден со оваа одлука — не може да склу-
чува договори за користење нови кредити во стран-
ство ниту да дава нови гаранции по кредитни ра-
боти со странство додека не го воспостави односот 
помеѓу обврските спрема странство и можноста за 
остварување обврски спрема странство според точ-
ката 4 на оваа одлука. 

7. Овластената банка која во текот на 1968 го-
дина ќе го намали износот на девизите во својот 
кредитен фонд под износот кој постоел на 31 де-
кември 1967 година, може да склучува договори за 
користење нови кредити во странство и да дава 
нови гаранции по кредитни работи со странство са-
мо до износот на својот девизен кредитно-гаранцис-
ки потенцијал во соодветен квалитет девизи, утвр-
ден врз основа на фактичкиот износ на девизи во 
нејзиниот кредитен фонд. 

8. На деловна банка која во текот на 1968 годи-
на ќе добие овластување за вршење кредитни ра-
боти со странство, согласно се применуваат одред-
бите на оваа одлука, со тоа што факторите за 
утврдување на девизниот кредитно-гаранциски по-
тенцијал од точката 3 на оваа одлука се приме-
нуваат врз износите на девизите од соодветен ква-
литет во нејзиниот кредитен фонд со состојбата на 
последниот ден во тримесечјето што му претходи на 
тримесечје™ во кое таа банка добила овластување 
за вршење кредитни работи со странство. 

9. Ако две или повеќе овластени банки во те-
кот на 1968 година се спојат во една овластена бан-
ка, девизниот кредитно-гарански потенцијал на но-
вата овластена банка сочинува збир на девизните 
кредитно-гаранциски потенцијали на овластените 
банки што се споиле. 

10. Одредбата на точката 1 од оваа одлука не 
се однесува: 

1) на странските кредити што ги извршува 
овластената банка, а кои ги отплатува федераци-
јата или за кои федерацијата дала гаранција; 

2) на странските кредити pi гаранциите по стран-
ски кредити што овластената банка ги извршува по 
налог и за сметка на Народната банка на Југосла-
вија; 

3) на супергаранциите што овластената банка 
ги дава по кредити што во странство ги користат 
работни организации, а по кои дала гаранција дру-
га овластена банка; 

4) на кредитите што овластената банка ги ко-
ристи во странство за финансирање домашни ра-
ботни организации за изведување инвестициони ра-
боти во странство, ниту на гаранциите што овласте-
ната банка ги дава по кредитни работи на работни 

организации, склучени во врска со изведување ин-
вестициони работи во странство; 

5) на кредитите што овластената банка ги ко-
ристи во странство, односно на гаранциите што ги 
дава за сметка на работни организации за увоз 
на додатна опрема заради вградување во објекти 
и бродови што се извезуваат на кредит; 

6) на чинидбените гаранции. 
11. Народната банка на Југославија ќе утврди 

кои гаранции се сметаат како чинидбени гаранции. 
Народната банка на Југославија дава технички 

упатства за спроведување на оваа одлука. 
12. Со денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука престанува да важи Одлуката за продолжу-
вање важењето и во 1968 година на Одлуката за 
височината на износот до кој овластените банки 
можат во 1967 година да користат кредити во стран-
ство и да даваат гаранции по кредитни работи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/67). 

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

P. п. бр. 40 
27 март 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

176. 

Врз основа на членот 8 став 3 од Законот за 
сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на 
СФРЈ4 , бр. 54/67), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ШТО СОЈУЗ-
НИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА ГИ ОСТВАРУВА СО ВРШЕЊЕ 

СВОИ УСЛУГИ ВО 1968 ГОДИНА 

1. Од приходите остварени со услугите што ги 
врши во областа на меѓународната техничка сора-
ботка, Сојузниот завод за меѓународна техничка со-
работка ќе користи 75% како средства за својата 
редовна дејност, а 25% ќе уплати во корист на со-
јузниот буџет за 1968 година. 

2К Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

P. п. бр. 36 
4 април 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

177. 

Врз основа на членот 34 од Основниот закон за 
садниот материјал („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/66), сојузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВА-
ЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕН И ДОМАШЕН И ©ДОМА-
ШЕН СТРАНСКИ СЕЛЕКЦИОНИРАН ШУМСКИ 
САДЕН МАТЕРИЈАЛ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА О-
ДОБРУВАЊЕ ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО-
ТО НА СТРАНСКИ ШУМСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Како новосоздаден селекциониран шумски са-

ден материјал (во натамошниот текст: новосоздаден 
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саден материјал) може да се признае садниот ма-
теријал произведен по генеративен или вегетати-
вен пат од селекционирани раси, екотипови, биоти-
пови и други систематски единици на еден вид, како 
и од хибриди произведени со меѓувидна и меѓурасна 
хибридизација, откако ќе се утврдат: 

1) биолошките, еколошките и технолошките 
својства на шумските дрвја произведени од ново-
создаден саден материјал; 

2) подрачјата или реоните во кои шумските 
дрвја од точката 1 на овој став можат најуспешно 
да се одгледуваат. 

Утврдувањето на својствата од ставот 1 на овој 
член се врши врз новосоздаден саден материјал во 
насгшредни огледи. 

Член 2 
Новосоздаден саден материјал може да се приз-

нае само ако е резултат на селекција. 
За ноЕосоздадениот саден материјал исходииот 

материјал мора да произлегува од селекциоппрапо 
шумско семе произведено според прописите за про-
изводство на шумско семе или од репродукционен 
материјал што произлегува од одбрани и признаени 
матични стебла и хибриди о/дносно од селекциони-
рани клонови, елитни матични стебла на шумски 
дрвја и селекционираии стебла од плаитажпо од-
гледување, како и од клонови и матични плус—• 
стебла ка шумски дрвја и плус—стебла од плантажа 
но одгледување. 

Член 3 
Постапката за признавање на новосоздаден са-

ден материјал се поведува врз основа на барање на 
создавачот на новосоздадениот саден материјал од-
носно на овластената работна организација, а по-
стапката за одобрување интродукција на странски 
шумски саден материјал •— врз основа на барање 
на заинтересираната работна или друга организација. 

Барањето од ставот 1 на овој член му се под-
несува на Сојузниот секретаријат за стопанство (во 
натамошниот текст: Секретаријатот). 

Член 4 
Барањето за признавање на новосоздаден са-

ден материјал мора да ги содржи следните податоци: 
1) вид и сорта на дрвјата односно клон; 
2) назив на работната организација и соработ-

ниците, според редот на учеството во работата на 
создавањето на новосоздадениот саден материјал; 

3) назив на работната организација односно на 
лицата кои имаат авторско право; 

4) година на почетокот на работата за добивање 
на новосоздадениот саден материјал; 

5) целта на производството на повосоздадениот 
саден материјал; 

6) потекло и генетски особини на исходниот ма-
теријал; 

7) приказ на методиката на селекцијата; 
8) фенотип — морфолошки опис на новосозда-

дениот саден материјал; 
9) предимствата на новосоздадениот саден ма-

теријал во производните својства (искористување на 
станишнлте можности за побрз растеж и поголем 
прираст, способност за приспособување кон непо-
волни услови на земјиштето и климата, подобрува-
ње на техничките и технолошките особини на др-
вото, отпорност спрема растителните болести и 
штетници, полесно и побрзо производство на сад-
ииците и др.): 

10) можност за производство на новосоздадениот 
саден и. \ т ер i ;ј а л; 

1Ј) подрачја или реони во кои може да се од-
гледува ковосоздадениот саден материјал. 

Подносителот на барањето прилага кон бара-
њето и документација за поставените огледи, со 
назначување на местата во кои се поставени. 

Член 5 
Барањето за одобрување интродукција на 

странски шумски саден материјал треба да ги со-
држи само податоците од членот 4 став 1 точ. 1, 9 и 
11 и став 2 на овој правилник. 

Член 6 
По приемот на барањето и документацијата од 

членот 4 на овој правилник, стручната комисија, 
формирана во смисла на членот 10 од Основниот 
закон за садниот материјал, е должна: 

1) да го провери, врз основа на барањето и до-
кументацијата од членот 4 на овој правилник, по-
теклото и начинот на добивањето на новосоздаде-
ниот саден материјал и да даде оцена за значењето 
на истакнатите наследни особини на нозосоздаде-
ниот саден материјал; 

2) да ти прегледа, во текот на вегетацијата, по-
дигнатите огледни насади од новосоздадениот саден 
материјал. 

По приемот на барањето од членот 5 на овој 
правилник, податоците за производните својства на 
странскиот шумски саден материјал од членот 4 
став 1 точка 9 на овој правилник ги проверува 
стручната комисија со преглед на подигнатите на-
поредни огледни насади од тој саден материјал, и 
тоа во реонот за кој се препорачува тој саден ма-
теријал. 

Резултатите од проверувањето ги утврдува 
стручната комисија записнички. 

Член 7 
Ако резултатите од проверувањето од членот 6 

ст. 1 и 2 на овој правилник се задоволителни, струч-
ната комисија продолжува да ги следи теку штите 
податоци добиени со испитувањето во наспоредните 
огледни насади, за да може да утврди дали постојат 
предимства на новосоздадениот односно увезениот 
шумски саден материјал во поглед на неговите про-
изводни својства. 

Ако утврди дека резултатите од проверувањето 
од членот 6 ст. 1 и 2 на овој правилник не се за-
доволителни и ако најде дека нема основа за поста-
вување наспоредни огледни насади со новосоздаден 
односно увезен шумски саден материјал, стручната 
комисија ќе му предложи на Секретаријатот да го 
одбие барањето на подносителот. 

Член 8 
Во наспоредните огледни насади новосоздадениот 

односно увезениот шумски саден материјал се испи-
тува под шифрирана ознака. 

Бројот на наспоредните огледни насади и тра-
ењето на огледите, како и подрачјата во кои ќе се 
вршат тие, го определува стручната комисија. 

Наспоредните огледи се вршат ка ј работните 
организации што се занимаваат со одгледување на 
шуми. 

Член 9 
Испитувањето на новосоздадениот односно уве-

зениот шумски саден материјал во наспоредни о-
гледни насади се врши со споредување со саден ма-
теријал од соодветен вид дрвја што во подрачјето 
за кое се препорачува новосоздадениот односно у-
везениот шумски саден материјал има најдобра про-
изводна карактеристика која се испитува. 

Член 10 
Стручната служба, што ќе ја определи Секре-

таријатот, изработува и предлага програми на нас« 
поредни огледи, организира соработка со пропзво-
дителските организации и ги насочува работите кон 
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основање наспоредни огледни насади, врши мерења 
и забележувања во овие огледни насади, обработу-
ва резултати на истражувањето и приготвува до-
кументација за оцена на условите за признавање 
на новосоздадениот саден материјал односно за одо-
брување на интродукцијата на увезениот шумски 
саден материјал. 

Стручната комисија Брз основа на податоците 
собрани во наспоредните огледи и врз основа на 
примената документација дава мислење и предлог 
за признавање на новосоздаден саден материјал, до-
машен или одомашен странски селекциониран шум-
ски саден материјал, односно за одобрување интро-
дукција на странски шумски саден материјал. 

Односот помеѓу стручните служби и Секретари-
јатот и односот помеѓу изведувачите на огледите и 
Секретаријатот се уредуваат со писмени договори. 

Член 11 
Новосоздаден саден материјал и домашен и о-

домашен странски селекциониран шумски саден 
материјал се признаваат, а интрсдукција на стран-
ски шумски саден материјал се одобрува, ако тие 
поради своите наследни особини даваат шумски 
дрвја со подобри биолошки, еколошки и технолошки 
својства, особено — со побрз растеж и поголем при-
раст или поквалитетно дрво за определени цели, или 
со поголема отпорност спрема одделни растителни 
болести и штетници, или со полесно приспособу-
вање кон неповолни услови на земјиштето и кли-
мата, — од постојните видови дрвја во подрачјата 
за кои се предлагаат. 

Член 12 
Признаениот новосоздаден саден материјал се 

внесува во регистарот на новосоздадениот селекци-
ониран шумски саден материјал (во натамошниот 
текст: регистарот) врз основа на решението за приз-
навањето. 

Признаениот домашен и одомашен странски се-
лекциониран шумски саден материјал се внесува во 
евиденцијата за признаениот домашен и одомашен 
странски селекцпониран шумски саден материјал 
врз основа на решението за признавањето. 

Странскиот шумски саден материјал чија ин-
тродукција е одобрена, се внесува во евиденцијата 
за странскиот шумски саден материјал, врз основа 
на издаденото одобрение за интродукција. 

Член 13 
Селекционираниот шумски саден материјал што 

е признаен односно чија интродукција е одобрена, 
ќе се брише врз основа на решение на Секрета-
ријатот од регистарот односно од евиденцијата од 
членот 12 на овој правилник ако престане да ги 
има својствата поради кои е признаен односно по-
ради кои е одобрена неговата интродукција. 

Член 14 
Домашниот и одомашениот селекциониран шум-

ски саден материјал кој до денот на влегувањето 
во сила на овој правилник е раширен во производ-
ството и ги има својствата од членот 11 на овој 
правилник ќе го утврди Секретаријатот по пат на 
анкета на научните установи и, по предлог на 
стручната комисија, ќе гс внесе во евиденцијата 
од членот 12 став 2 на овој правилник. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ''. 

9 Бр. 2065/1 
19 февруари 1968 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричић, е. р. 

178. 

Врз основа на членот 4 став 2 од Законот за 
сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/67), во спогодба со сојузниот секре-
тар за финансии, сојузниот секретар за стопанство 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ 

ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 
1. Средствата за унапредување на водостопан-

ството предвидени во разделот 13, позиција 69, рас-
поред на група 16-2-21 од сојузниот буџет за 1968 
година (во натамошниот текст: средствата), чиј но-
сител е Сојузниот секретаријат за стопанство (во 
натамошниот текст: носителот на средствата) мо-
жат да им се даваат на работни и други органи-
зации, како и на поединци (во натамошниот текст: 
корисникот на средствата), само за работи пред-
видени со Програмата за употреба на средствата за 
унапредување на водостопанството предвидени во 
сојузниот буџет за 1968 година (во натамошниот 
текст: Програмата), која е составен дел на Одлуката 
за Програмата за употреба на средствата за унапре-
дување на водостопанството предвидени во сојуз-
ниот буџет за 1968 година (.,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/68). 

2. Средствата од позициите 1 до 4 и 6 од Про-
грамата му се даваат на корисникот на средствата 
врз основа на договор за непосредно извршување 
на работите односно задачите. Договорот го склу-
чуваат носителот на средствата и корисникот на 
средствата. 

За извршување на задачите од позициите 5, 7 
и 8 од Програмата средставата се даваат без дого-
вор врз основа на решение на сојузниот секретар за 
стопанство. 

Дневниците и патните трошоци на членовите на 
Стручниот совет за водостопанство се исплатуваат 
врз основа на патен налог што го издава носителот 
на средствата. 

3. За работите и задачите од позициите 1 до 4 и 
6 од Програмата средствата му се одобруваат на 
корисникот на средствата врз основа на претсметка 
на работите. Претсметката на работите ја прегледу-
ва стручната служба за водостопанство на носи-
телот на средствата и му ја предлага на одобрување 
на носителот на средствата. 

4. Претсметката на работите чие извршување е 
предвидено со договор не може да се менува без 
одобрение од носителот на средствата. Измена се 
врши врз основа на образложено и документирано 
барање на корисникот на средствата. 

5. Договорот склучен помеѓу носителот на сред-
ствата и корисникот на средствата треба, покрај 
другите податоци, да содржи: обврски и права на 
носителот на средствата во поглед исплатувањето 
на средствата давањето аванси односно отворањето 
акредитиви за извршување на работите определени 
со договорот, обврски за вршење контрола врз из-
вршувањето на работите и право за запирање на 
работите предвидени со Програмата ако не се из-
ведуваат квалитетно и во согласност со Програмата; 
обврски на корисникот работите односно задачите 
да ги изврши во договорениот рок и да ги врати 
примените средства ако работите односно задачите 
не се извршени според договорот; обврска на ко-
рисникот на средствата да ги поднесува трошоците 
со који се пречекорува пресметковната сума утвр-
дена со договорот; како и податок дека пресмет-
ковната сума ги опфаќа и трошоците за организа-
цијата на извршувањето на работите односно за-
дачите, трошоците па постојаниот надзор, трошоците 
на конечната пресметка (колаудација) и трошоците 
на банката. 

6. Исплатувањето на средствата за определени 
работи односно задачи се врши сразмерно со обемот 
Наѓ извршените работи односно задачи, но најмногу 
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до износот од 70('/с од вредноста на пресметковниот 
износ, со тоа останатите 30% да му бидат исплатени 
на корисникот на средствата по извршеното ко-
нечно пресметување на работите односно задачите. 

По исклучок, на Сојузниот хидрометеоролошки 
завод нема да му се даваат авансите од ставот 1 на 
оваа точка, туку секое тримесечје ќе му се отвора 
акредитив, зависно од квотите добиени од Секре-
таријатот за сојузен буџет и општи работи во Со-
јузниот извршен совет. 

Во поглед на средствата од позициите 5, 7 и 8 
од Програмата нема да се применуваат одредбите 
на ст. 1 и 2 од оваа точка, туку тие средства ќе се 
исплатуваат иа начинот определен со важечките 
прописи. 

7. Ако работите односно задачите не можат да 
се извршат во рокот предвиден во договорот, по-
ради пречки настанати од објективни причини, ко-
рисникот на средствата е должен за тоа да го из-
вести носителот на средствата и да побара продол-
жување на рокот за извршување на работите од-
носно задачите. 

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист иа СФРЈ '. 

Бр. 24-1873/3 
2 април 1968 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јуричић, е. р. 

179. 

Врз основа на членот 4 став 2 од Законот за 
сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на 
СФРЈ*', бр. 54/67), во спогодба со сојузниот се-
кретар за финансии, сојузниот секретар за стопан-
ство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО 
ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 

ГОДИНА 

1. Средствата за унапредување на земјоделство-
то и шумарството предвидени во разделот 13, пози-
ција 70, распоредна група 16-2-21 на сојузниот бу-
џет за 1968 година (во натамошниот текст: средства-
та), чиј носител е Сојузниот секретаријат за сто-
панство (во натамошниот текст: носителот на сред-
ствата), можат да им се даваат на работни и други 
организации и општествено-политички заедници (во 
натамошниот текст: корисникот) само за работи 
предвидени со Програмата за употреба на средства-
та за унапредување на земјоделството и шумарство-
то предвидени во сојузниот буџет за 1968 година (во 
натамошниот текст: Програмата), која е составен 
дел од Одлуката за Програмата за употреба на сред-
ствата за унапредување на земјоделството и шумар-
ството предвидени во сојузниот буџет за 1968 го-
дина („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 11/68). 

2. Средставата му се даваат на корисникот врз 
осноза на договор за непасредно изведување на ра-
боти или за изведување на работи преку други из-
ведувачи. Договорот го склучуваат носителот на 
средствата и корисникот. 

3. Средствата му се одобруваат на корисникот 
врз основа на Програмата и претсметката на ко-
рисникот односно изведува тот на работите, под ус-
лов корисникот да има обезбедено учество во фи-
нансирањето на работите од сопствени средства или 
од други извори и тоа учество да не може да биде 
помало од износот предвиден со Програмата. 

Како учество од сопствени средства или од дру-
ги извори се подразбираат вложувања што ги вр-
шат општествено-полптичките заедници, работните 
организации, корисникот односно изведувачот на 

работите и други давани на средства, и тоа во пари, 
работна сила, материјал или вршење други услуги. 

При склучувањето на договорот од точката 2 
на оваа наредба корисникот е должен да поднесе 
доказ дека обезбедил средства за учество. 

4. Договорот склучен помеѓу носителот на сред-
ствата и корисникот треба, покрај другите подато-
ци, да содржи: обврски и права на носителот на сред-
ствата во поглед исплатувањето на средствата и дава-
њето аванси за извршување на работите определени 
со договорот; обврски за вршење контрола над из-
ведувањето на работите и право за запирање на 
работите предвидени со Програмата ако не се изве-
дуваат квалитетно и во согласност со Програмата; 
обврски иа корисникот работите да ги изврши во 
договорениот рок, квалитетно и во согласност со 
Програмата, како и да ги врати средствата примени 
од сојузниот буџет ако работите не се извршени спо-
ред договорот. 

5. Исплатувањето на средствата се врши во вид 
на аванси, и тоа: првата рата во височината утвр-
дена со договорот, а секоја натамошна рата, како 
и по конечната пресметка, врз основа на доказите 
за извршените работи и доказите за износот по-
трошен за извршените работи од сопствените сред-
ства и од други извори. 

За конечната пресметка корисникот е должен 
да издаде фактура на вкупната вредност на ра-
ботите што се исплатуваат од средствата. Во факту-
рата корисникот ги наведува износите примени 
на име аванс и сумата преостаната за исплата од 
средствата. 

Исплатувањето на средствата се врши сразмер-
но со износот потрошен од сопствените и други из-
вори. 

Конечна пресметка на извршените работи и 
фактура мораат да му се поднесат на носителот 
на средствата во рок од 30 дена од денот на исте-
кот на рокот предвиден во договорот за завршува-
ње на работите, а најдоцна до 20 декември 1968 
година. 

6. Ако работите не можат да се извршат во ро-
кот предвиден во договорот поради пречки наста-
нати од објективни причини, корисникот е должен 
за тоа да го извести носителот на средствата и да 
бара продолжување на рокот за извршување на 
работите. Ако Програмата и претсметката на корис-
никот треба да се изменат, корисникот е должен 
за тоа да побара согласност од носителот на сред-
ствата. 

7. Корисникот е должен во рок од 30 дена од 
денот на истекот на рокот предвиден во догово-
рот за завршување на работите, а најдоцна до 31 
јануари 1969 година, да му достави на носителот на 
средствата конечен извештај за извршувањето на 
работите. 

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ*'. 

Бр. 09-2304 
20 март 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривое Јелиќ, е. р. 

180. 

Врз основа на членот 72 од Законот за^ печатот 
и за другите видови информации („Службен лист 
на ФНРЈ ', бр. 45 60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА БРОШУРАТА „SLOVENIJA 1968 КАМ?" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на брошурата „Slovenija 1968 кат?" , 
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печатена во Трет на словенечки јазик во издание 
на „Skupina Ypsilon slovenskih akademikov". 

Бр. 65-2/134 
1 април 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачић е. р. 

181. 

Брз основа на членот 72, во врска со членот 52 
став 1 точка 7 од Законот за печатот и за другите 
видови информации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ВЕК SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на неделниот весник „Der Spiegel" број 13 
од 25 март 1968 година, кој излегува во Хамбург, 
Сојузна Република Германија. 

Бр. 68-43/9 
1 април 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачић, е. р. 

182. 

Врз основа на членот 45 став 2 од Законот за 
воените инвалиди од војните („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/65, 23/67 и 54/67), во согласност со 
сојузниот секретар за финансии, Сојузниот совет 
за здравство и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И 
ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ, ОРТО-
ПЕДСКИОТ ДОДАТОК И ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИД-

СКИ ДОДАТОК 

1. Додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице, ортопедскиот додаток и посебниот ин-
валидски додаток им се зголемуваат на корисни-
ците на овие додатоци почнувајќи од 1 јануари 
1968 година за 7%. 

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

03/1 -бр. 647/2 
26 март 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет за здравство 
и социјална политика, 

др Никола Георгиевски, е. р. 

183. 

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИЦИ 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ЧИИ ЦЕНИ СЕ ФОРМИРААТ 

СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Во Наредбата за обврска за доставување це-
новници за производите чии цени се формираат 

според условите на пазарот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/67, 31/67 и 7/68), во точката 1 став 1 
во уводната реченица зборовите: „бр. 30/67, 31/67 и 
7/68" се заменуваат со зборовите: „бр. 30/67, 31/67, 
7/68 и 14/68", а на крајот на одредбата под 25 точ-
ката се заменува со точка и запирка и по тоа 
се додаваат осум нови одредби, кои гласат: 
„26) памучни производи: предива, конец, ткаенини 

и др.; 
27) вигоњ-производи: .предива, конец, ткаенини 

и др.; 
28) волнени производи: предива, волница, ткаени-

ни и др.; 
29) цел и рајон производи: влакна, предива, конец, 

ткаенини и др.; 
30) производи од синтетика: влакна, предива, ко-

нец, ткаенини и др.; 
31) производи од вештачка свила: предива, конец, 

ткаенини и др.; 
32) конопно влакно; 
33) отпадоци: памучни, волнени, цел и др.". 

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

Бр. 04-4/1 
10 април 1968 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за цени, 

Никола Филиповић, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод седумдесетгодишнината на 
животот, а за особени заслуги стечени во работата 
во областа на научниот, културниот и општестве-
ниот развиток на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Баец др Антон. 

Бр. 1 
4 јануари 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 шеесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за истакнати заслуги на развивањето и зајакнува-
њето на свеста на нашите граѓани во борбата за из-
градба на социјализмот, за слободата и независноста 
на нашата земја и за заслуги на полето за зацврсту-
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вањето на мирољубивата соработка и пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Зековиќ Вељко. 

Бр. 2 
4 јануари 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 шеесетгодишнината 
на животот и долгогодишната револуционерна ра-
бота, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
областа на стопанскиот и општествениот развиток 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Брковиќ Саво. 

Бр. 3 
5 јануари 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 н*а 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат по повод четириесетгодиш-
нината на работата, а за особени заслуги и постиг-
нати успеси со културно-просветно дејствување на 
издигање™ свеста на нашите народи во духот на 
ширењето на братството и единството 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Работничкото културно уметничко друштво 
„Абрашевић — Мостар; 

за заслуги на делото ширење на братството' и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Фазлиновиќ Ејуб, Враниќ Шукрија; 
за заслуги и постигнати успеси во областа на 

културниот и општествениот развиток на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Чишиќ Алија, Гринер Фрањо, Тутиќ Љубица, 
Мулиќ Садик, Влахбеговиќ Јово. 

Среда, 10 април 1968 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Казазиќ Илдуза, Ондељ Иван, Пуљиќ Васо, т и -
миќ Драгица. 

Бр. 4 
6 јануари 1967 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

171. Уредба за дополнение на Уредбата за 
формирањето на продавните цени според 
условите на пазарот — — — — — — 297 

172. Одлука за работните организации од о-
пределени дејности кои можат да корис-
тат девизи во смисла на членот 16 од 
Законот за девизното работење за плаќа-
ње на увозот на стоки наменети за лична 
потрошувачка — — — — — — — 297 

173. Одлука за дополненија на Одлуката за 
усогласување на стоковната размена со 
земјите со кои се склучени спогодби за 
плаќање по пат на клиринг — — — — 298 

174. Одлука за дополненија на Одлуката за 
увозот во 1968 година на стоки чиј увоз 
е условно слободен — — — — — — 298 

175. Одлука за височината на износите до кои 
овластените банки можат во 1968 година 
да користат кредити во странство и да би-
дат гаранти по кредитни работи со стран-
ство —— — — — — — — —— — — 298 

176. Одлука за користење на приходите што 
Сојузниот завод за меѓународна техничка 
соработка ги остварува со вршењето свои 
услуги во 1968 година — — — — — 299 

177. Правилник за методата и постапката за 
признавање на- новосоздаден и домашен 
и одомашен странски селекциониран 
шумски саден материјал и за постапката 
за одобрување воводевуање во производ-
ството на странски шумски саден мате-
ријал — — — — — — — — — 299 

178. Наредба за поблиските услови и за на-
чинот на користење на средствата за у-
напредување на водостопанството предви-
дени во сојузниот буџет за 1968 година — 301 

179. Наредба за поблиските услови и за начи-
нот на користење на средствата за унапре-
дување на земјоделството и шумарството 
предвидени во сојузниот буџет за 1968 
година — — — — — — — — — 302 

180. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на брошурата „Slovenija 1968 
к а т ? " — — — — — — — — — 302 

181. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Бег Spiegel" — 303 

182. Наредба за зголемување на додатокот за 
нега и помош од страна на друго лице, 
ортопедскиот додаток и посебниот инва-
лидски додаток — — — — — — — 303 

183. Наредба за измена и дополнение на На-
наредбата за обврска за доставување це-
новници за производите чии цени се фор-
мираат според условите на пазарот — — 303 


