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239. 

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66 
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 ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УВОЗОТ ВО 
1968 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО 

СЛОБОДЕН 
1. Во Одлуката за увозот во 1968 година на стоки 

чиј увоз е условно слободен („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/67, 54/67 и 14/68) по точката 14 се 
додава нова точка 14а, која гласи: 

„14а. Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, на барање од работната организација и на 
образложен предлог од Сојузната стопанска комора, 
може на таа работна организација да и ја намали 
обврската одвоено да ја ослободи од обврската за 
откуп на минимален износ на пресметковни девизи 
што работната организација ја презела во смисла 
на Одлуката за увозот во 1967 година на стоки чиј 
УЕОЗ е условно слободен („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 37/66, 9/67, 32/67 и 40/67), ако настапиле околнос-
ти што суштествено влијаат врз можноста за извр-
шување на преземените обврски за плаќање на сто-
ките чиј увоз е условно слободен. 

Намалувањето односно ослободувањето од об-
врските во смисла на ставот 1 од оваа точка, се вр-
ши првенствено ако н©искористените средства од 
1967 година за плаќање стоки чиј увоз е условно 
слободен, а кои се пренесени во ^ 1968 година, не 
можат да се користат за тие плаќања, бидејќи за 
односните видови стоки во 1968 година е предвиден 
увоз според режимот „ЛЕО*", „РК", „РК*" и „Д"." 

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

P. п. бр, 45 
8 мај 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

240. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПОСТОЈАНО ПРЕТСТАВНИШТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ UNESCO 

1. Се основа Постојано претставништво на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија при 
UNESCO во Париз. 

Постојаното претставништво на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија при UNESCO 
ја следи и анализира политиката на UNESCO во 
остварувањето на меѓународната соработка на под-
рачјето на културата, науката и образованието и на 
надлежните органи во земјата им дава свои оцени 
и сугестии за активноста на Југославија на подрач-
јето на дејноста на UNESCO, и ги врши сите други 
работи што се во врска со членството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
UNESCO. 

2. Шефот на Постојаното преставништво на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја при UNESCO го назначува и го разрешува од 
должноста Сојузниот извршен совет. 

Работниците на Постојаното претставништво на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја при UNESCO ги назначува и ги разрешува од 
должноста државниот секретар за надворешни ра-
боти. 

3. Потребните средства за основање и издршка 
на Постојаното претставништво на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија при UNESCO 
ќе му се стават на располагање на Државниот секре-
таријат за надворешни работи. 

4. Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти ќе преземе потребни мерки за извршување на 
оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 47 
15 мај 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

241. 

Врз основа на членот 4 став 1 од Законот за 
сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/67), на предлог од Сојузниот геолошки 
завод, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 
ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО - РУДАР СКИ ИСТРАЖНИ 

РАБОТИ 

1. Во Одлуката за Програмата за употреба на 
средствата предвидени во сојузниот буџет за 1967 
година за геолошко-рударски истражни работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/67) во точката 1 
зборовите: „24,5 милиони" се заменуваат со зборо-
вите: „24,01 милиони". 

2. Во точката 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Средствата на федерацијата предвидени со 

Програмата за регионални истражувања на нафта 
(позиција 4) и за печатење геолошки карти, студија 
и упатство (позиција 6), се намалуваат, и тоа: 

1) на позицијата 4 — Регионални истражувања 
на нафта, за 152.836 динари; 



Страна 386 — Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 22 мај 1968 

2) на позицијата 6 — Печатење геолошки карти, 
студија и упатство, за 337.164 динари. 

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

Р. п. бр. 46 
15 мај 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. p. 

242. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-
делување премии за кравјо и овчо млеко во 1968 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67), во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии, со-
јузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРЕМИИТЕ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА О-
ПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КРАВЈО И ОВЧО 

МЛЕКО ВО 1968 ГОДИНА 

1. Работните организации што произведуваат 
кравјо и овчо млеко сами или во кооперација со 
индивидуални производители (во натамошниот 
текст: корисници на премија), ги остваруваат пре-
миите од точката 1 на Одлуката за определување 
премии за кравјо и овчо млеко во 1968 година (во 
натамошниот текст: Одлуката) врз основа на барање 
за премија поднесено до Службата на општестве-
ното книговодство кај која имаат жиро-сметка. 

Како кравјо и овчо млеко од сопствено произ-
водство (точка 1 став 1 под 1 од Одлуката) се под-
разбира кравјо и овчо млеко што корисникот на 
премијата го произведува во сопствена режија. 

Како кравјо и овчо млеко произведено во коопе-
рација со индивидуални производители (точка 1 
став 1 под 2 од Одлуката) се подразбира кравјо и 
овчо млеко произведено врз основа на договор за 
кооперација. 

2. Премиите од точката 1 на Одлуката се ис-
платуваат за кравјо и овчо млеко што содржи нај-
малку 3,2% млечна маст. 

За кравјо и овчо млеко што содржи помалку од 
3,2% млечна маст не можат да се остваруваат пре-
мии, ниту количините на такво млеко можат да се 
пресметуваат на количини на млеко со 3,2% млеч-
на маст заради остварување премија. 

За кравјо и овчо млеко од сопствено производ-
ство на корисникот на премијата кое што содржи 
повеќе од 3,2% млечна маст се врши пресметување 
на количините на таквото млеко на количини со 
3,2% млечна маст. Кравјо млеко од сопствено произ-
водство на корисникот на премијата кое што со-
држи над 4% млечна маст се пресметува како да 
содржи 4% млечна маст, а овчо млеко од сопстве-
но производство на корисникот на премијата кое 
што содржи над 5% млечна маст се пресметува како 
да содржи 5% млечна маст. 

3. Матичното книговодство и селекцијата и кон-
тролата на продуктивноста на молзните крави (точ-
ка 2 од Одлуката) корисникот на премијата ги води 
според стручното упатство од Југословенскиот зем-
јоделско- шумарски центар во Белград. 

4. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага: 

1) фактура за извршената продажба на кравјо 
и овчо млеко или потврда за преработката односно 
продажбата на млекото во сопствен погон односно 
преку своја продавница. Во оваа фактура односно 
потврда мора да биде назначен и процентот на 
млечната маст; 

2) доказ за испораката на продаденото млеко 
(товарен лист, отпремница и ел.), со датум на испо-
раката; 

3) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството, во 
која е назначено кои количини кравјо односно овчо 
млеко за кое се бара премија произлегуваат од 
сопствено производство, а кои од производство во 
кооперација со индивидуални производители; 

4) пресметка на премиите, во која се внесуваат 
податоци за продадените и испорачените фактични 
и пресметани количини кравјо и овчо млеко, изра-
зени во литри; 

5) препис од потврдата за воведување и уредно 
водење на матичното книговодство, селекцијата и 
контролата на продуктивноста на молзните крави, 
издадена од републичка односно покраинска уста-
нова што се занимава со селекција и со матичното 
книговодство на добитокот, а која ќе ја определи 
републичкиот односно покраинскиот орган на упра-
вата надлежен за земјоделството. Потврдата важи 
6 месеци од денот на издавањето; 

6) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството — 
за млеко произведено во кооперација, дека со ин-
дивидуалните производители е склучен договор за 
производство на млеко, во која потврда мораат да 
бидат наведени броевите под кои договорите се за-
ведени кај корисникот на премијата; 

7) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството дека 
испорачаното млеко содржало најмалку 3,2% млеч-
на маст. 

Покрај исправите од ставот 1 на оваа точка, 
корисникот на премијата е должен во рок од три 
месеци од денот кога ја наплатил премијата од сред-
ствата предвидени во сојузниот буџет, да поднесе 
доказ дека премијата во износ од 0,10 динари за 
1 литар кравјо и овчо млеко од сопствено производ-
ство и од производство во кооперација, која што се 
обезбедува согласно со републичкиот пропис (точка 
1 од Одлуката), е наплатена од страна на купувачот 
односно погонот или продавницата на корисникот 
на премијата. Како доказ дека таа премија е напла-
тена служи преписот на делот од вирманскиот налог 
врз основа на кој е наплатена премијата, со назна-
чување на производителот на млекото, количината 
на млекото и наплатената премија и со заверка од 
купувачот односно погонот или продавницата на ко-
рисникот на премијата. Ако корисникот на преми-
јата не го поднесе овој доказ во определениот рок, 
должен е во натамошниот рок од 8 дена да го врати 
износот на премијата наплатена од сојузниот буџет. 

5. Кога Службата на опшественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
пресметката и документацијата е исправно, го одо-
брува износот на премијата во корист на жиро-
-сметката на корисникот на премијата, а на товар 
на сметката бр. 608-630/1-1-1/68-03 — Сојузна пре-
мија за кравјо млеко од сопствено производство, 
или на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1/68-02 — 
Сојузна премија за кравјо млеко од кооперација, 
или на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1/68-04 — 
Сојузна премија за овчо млеко од сопствено произ-
водство, или на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1/ 
68-05 — Сојузна премија за овчо млеко од коопе-
рација. 

6. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на изворни исправи (фактура, товарен лист 
и др.), тие мораат да бидат потпишани од овласте-
ните лица и на нив мора да биде втиснат печатот на 
корисникот на премијата, а изворните исправи се 
поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секоја изворна исправа од ставот 1 на оваа 
точка која што се поднесува на увид да назначи де-
ка премијата е исплатена. 

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

9 бр. 1315/7 
16 мај 1968 година 

Белград Сојузен секретар 
за стопанство, 

др Боривоје Јелиќ, е, р. 
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243. 

Врз основа на точката 2 од Одлзтката за мер-
ките и начинот за утврдување посебна давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68), во со-
гласност со сојузниот секретар за стопанство и со-
јузниот секретар за надворешна трговија, директо-
рот на Сојузниот завод за дени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОД-
ДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРО-

ИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/68) во точката 1 одредбата под 3 се заменува со 
20 нови одредби, кои гласат: 

„3) 001-10-21 Бикови за колење и ра-
бота 01.02/26 

во износ од 1,00 динари за 1 кило-
грам; 

4) 001-10-50 Јуници (до заклучно 2 
години) 01.02/46 

во износ од 1,00 динари за 1 кило-
грам ; 

5) 001-10-60 Ју пчиња (до заклучно 2 
години) 01.02/56 

во износ од 1,00 динари за 1 кило-
грам; 

6) 001-30-10 Свињи месести 01.03/2а 
во износ од 1,40 динари за 1 кило-
грам ; 

7) 001-30-20 Свињи масни 01.03/26 
во износ од 1,40 динари за 1 кило-
грам; 

8) 001-30-30 Свињи за бекон 01.03/2в 
во износ од 1,70 динари за 1 кило-
грам; 

9) 001-30-40 Свињи мршави 01.03/2а 
во износ од 1,40 динари за 1 кило-
грам; 

10) 011-10-11 Месо говедско, свежо и 
ладено 02.01/16,в,г 

во износ од 2,50 динари за 1 кило-
грам; 

11) 011-10-12 Месо говедско, смрзнато 02.01/16,в,г 
во износ од 2,10 динари за 1 кило-
грам; 

12) 011-30-11 Месо свинско, со масни 
делови, свежо и ладено 02.01/За, 6 

во износ од 1,60 динари за 1 кило-
грам; 

13) 011-30-12 Месо свинско, со масни 
делови, смрзнато 02.01/36, а 

во износ од 1,60 динари за 1 кило-
грам; 

14) 011-30-21 Месо свинско, без масни 
делови, свежо и ладено 02.01/Зв 

во износ од 2,00 динари за 1 кило-
грам; 

15) 011-30-22 Месо свинско, без масни 
делови, смрзнато (свин-
ско каре од грб) 02.01 /Зв 

во износ од 3,00 динари за 1 кило-
грам; 

16) 011-30-31 Месо од месести свињи, 
свежо и ладено 02.01/36, в 

во износ од 2,00 динари за 1 п л о -
грам; 

17) 011-30-32 Месо од месести свињи, 
смрзнато 02.01/36, в 

во износ од 2,00 динари за 1 кило-
грам; 

18) 012-10-10 Бекон 02.01/Зг, и 
02.06/lB 

во износ од 2.00 динари за 1 кило-
грам; 

19) 012-10-20 Месо свинско во сала-
мура 02.06/1г 

во износ од 2,00 динари за 1 кило-
грам; 

20) 091-30-11 Маст свинска и сурова 15.01/1 
во износ од 0,90 динари за 1 кило-
грам; 

21) 091-30-12 Маст свинска пресувана 15.01/1 
во износ од 0,90 динари за 1 кило-
грам; 

22) 022-30-20 Павлака 04.01/2 и 3 
во износ од 0,13 динари за една 
масна единица." 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 17/59/1 
17 мај 1968 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

Никола Филиповић, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

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

КРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува Бранко Дам јановиќ од должноста 
помошник сојузен секретар за внатрешни работи 
со 30 јуни 1968 година, поради одење на друга дол-
жност. 

Б. бр. 48 
8 мај 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 89 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИ-
ОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТО-

ПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува Обрад Бојовиќ од должноста со-
ветник на генералниот директор на Сојузниот завод 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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за стопанско планирање со 1 јануари 1968 година, 
поради одење во пензија. 

Б. бр. 49 
8 мај 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. p. 

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 за заслуги во развивањето и зацврс-
тувањето на соработката и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Чехословачката Социјалистичка Репуб-
лика 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 
Јожеф Павличек, генерален конзул на Чехосло-

вачката Социјалистичка Република во Загреб. 

Бр. 29 
24 март 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 одлу-
чува да се одликуваат за заслуги на делото ширење 
на братството и единството jviery нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кухар Јанез и Ројец инж. Стане; 

за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Крагељ Мирослав, Крајнц Виктор, Маркељ 

Франц, Мателич Силвестер, Смасек Емил; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бурја-Клеменчич Мар-а, Церар Силва, Ферлич 

Марија, Франз-Кременчек Мајда, Фурлан Романа, 
Добрин Андреј, Ерјавец-Шимновец Марта, Габер-
шчик Франц, Хочевар Мирослав, Јерас Борут, Јеша 
Антон, Кисовец-Радешчек Драгомира, Кокаљ Јоже, 
Ковач Иван, Крамар Франц; 

Маринц Марјан, Машера др Маријан, Метелко 
Мартин, Микуш Стане, Млакар Ана, Мори инж. Пе-
тер, Павлич Михаел, Плевник Албина, Рогл Драга, 
Сајко-Корун Росанда, Слатиншек-Безлај Олга, Сло-
кан Јакоб, Смрекар Јожица, Сосс Карел, Стани Ци-
рил, Столар Марко, Вебле Душан, Видмар Јанко, 
Жабкар-Медвед Олга, Жилник Леополд; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок ila земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Крањц Иво; 

за заслуги и постигнати успеси во областа на 
стопанскиот, културниот и општествениот развиток 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ајлец Рафаел, Август Станко, Матијевец-Ав-
гуштин Луција, Милавец инж. Франц, Рочник-Холз-
Дана, Слак Франц, Водопивец Маријан; 

СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Зорко-Коцмут Хелена; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 
Беранек Франчишка, Бишчак Франц, Чрне-

лич Винко, Драшлар-Михелчич Марија, Југ-Лаврич 
Штефанија, Лаимиш-Шкерљ Ана, Логар Даница, 
Балант Марјан, Војнович-Виршек Марија. 

Бр. 30 
27 март 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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