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336. 
Врз основа на членот 175 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на заедничката седница на 
Сојузниот собор и Просветно-културниот собор од 
21 јуни 1968 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

Настојувањата на нашата општествена заедница, 
физичката култура да се развива во согласност сз 
потребите на младината и работните луѓе, дадоа 
извесни резултати. Најголем број училишта спро-
ведуваат настава по физичко воспитување. Во Ју-
гословенската народна армија систематски се работи 
на подигањето физичките способности на нејзините 
припадници. Во одделни спортски гранки остварени 
се резултати забележани и на меѓународни натпре-
вари. Зголемен е бројот на објектите за физичка 
култура, а се постигна напредок и во производство-
то на спортска и за физичкото воспитување по-
требна опрема. Младината и работните луѓе по-
кажуваат се поголемо интересирање за разни 
видови физичка култура. Под влијание на опште-
ствената реформа постепено проникнува современо 
сфаќање за улогата и значењето на оваа општестве-
на дејност, а во неа се развиваат самоуправните 
процеси и јакнее борбата против разни деформации 
и недостатоци. 

Иако се ова значајни успеси, состојбата на фи-
зичката култура на народот не е задоволителна. 
Свеста за неопходноста од физичка култура во 
современите услови на трудот уште не е доволно 
развиена.. Во повеќето училишта неповолни се ус-
ловите за физичко воспитување кое е, по концеп-
ција, "недоволно интензивно и неприспособено кон 
потребите на децата и младината. Во пораст се те-
лесните деформитет!! кај училишната младина и 
процентот на младичите што не се способни за 
служба во Армијата. Посебно загрижува прераното 
опаѓање на физичките способности кај генерациите 
постари, од 25 години.N Истовремено се намалува 
бројот на спортските организации и нивните чле-
нови, oco6eifo од редовите на младината, за што 
придонесуваат и самите организации ограничувајќи 
го своето дејствување само врз членовите што мо-
жат да ги афирмираат со добри спортски резултати. 
Во таквите услови стихиски се јавува професиона-
лизмот во некои гранки на спортот следен од поја-
вите што не се во согласност со системот на доход 
и неговата распределба. 

Во изминатиот период заради развиток на фи-
зичката култура општествено-политичките заедни-
ци и други фактори донесуваа низа одлуки и мерки, 
но поради недоволната грижа за нивното спроведу-
вање тие останаа без поголеми вистински резултати, 
зашто со општествените планови, особено на ко-
муните, физичката култура уште не го доби вистин-
ското место, а програмите за нејзиниот развиток не 
се доволно засновани врз потребите на граѓаните. 
Истата положба физичката култура ја имаше и во 
повеќето работни организации. Причините за вак-
вите појави се, во прв ред, во несфаќањето дека 
физичката култура е денес дел од секојдневниот 
живот на работните луѓе и младината и дека тие ја 

имаат главната улога во нејзиниот развиток, како 
и во недоволната организираност на ова подрачје. 

Поради тоа во наредниот период е потребен 
единствен напор на одговорните и заинтересираните 
општествени фактори состојбата на физичката кул-
тура на народот да се усогласи со потребите и раз-
витокот на нашето општество, за и резултатите во 
оваа област да бидат адекватни на општествените 
вложувања. 

За таа цел Сојузната скупштина констатира: 
I 

Во современите животни и работни услови фи* 
зичката култура се повеќе станува секојдневна по-« 
треба на човекот. Новите самоуправни односи им* 
плицираат развивање на интелектуалните, морал-* 
пите и физичките способности на секој. човек што" 
се адекватни на неговото општествено суштество И 
неговото место и улога во општествениот живот. 
Поради тоа изградувањето на сестраната личност 
и развивањето на нејзините креативни способности 
треба да биде и цел на современата концепција 
физичката култура и задача на сите свесни оп* 
штествени сили. Порастот на личниот и општестве-
ниот стандард го зголемува интересот и можноста 
на човекот тој во играта, спортот, гимиастиката и 
туризмот да го потврдува своето творештво, да 
ги развива физичките способности и да- остварува 
порадосен личен живот. Со таква своја содржина 
физичката култура добива вистинска хуманистичка 
и општествена смисла. 

Ваквата концепција за физичката култура може 
да се оствари ако младината и работните луѓе. како 
самоуправувачи, се залагаат за создавање потребни 
услови во своите работни организации, училишта, 
месни заедници и комуни, во градот и во селото. 
Развитокот на физичката култура врз такви основи 
претставува прворазредна задача на нашето време. 
Затоа извршувањето на оваа задача е обврска и на 
сите заинтересирани општествени фактори, а особено 
на оние организации што непосредно дејствуваат за 
остварување на општествените цели во оваа област. 

1. Училиштата и другите установи за образо-
вание и воспитување се одговорни за физичкото 
воспитување на децата и младината како составна 
компонента на образованието и воспитувањето. Дол-
жноста е на секое училиште на своите ученици да 
им дава спортско образование во согласност со по-
требите па културниот човек, да развива во нив 
трајни навици за физичка култура и да ги оспо-
собува самостојно да го користат тоа во секојднев-
ниот живот. 

Поради тоа е нужно физичкото воспитување во у-
чилиштата да се стори поактуелно и поефикасно 
и да не се спроведува само во наставните часови и 
во други класични форми на школска работа, 
туку и во воннаставните активности, а програмите 
на физичкото воспитување да се усогласат со со-
времената концепција за физичката култура и со 
потребите и можностите на учениците. Работата на 
ученичките организации за физичка култура треба 
да се омасови и подобро да се организираат учи-
лишните спортски натпревари. 

Сите самоуправни организации, заедниците на 
образованието и заедниците на училиштата, учи-
лишните центри и работничките универзитети, ор-* 
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ганизациите за физичка култура и месниве заед-
ници, треба да им помогнат на. училиштата оваа 
задача да ја извршат и за соработката да ги заин-
тересират и родителите на учениците. Од особено 
значење е заедниците на образованието да им о-
безбедуваат на училиштата и другите образовни 
установи материјални услови и кадри за оствару-
вање на современи програми за физичко воспиту-
вање. 

Со цел за се пошироко опфаќање на младите 
генерации неопходно е физичкото воспитување да се 
прошири и на децата од претшколска возраст, со 
ангажирање на родителите, работните организации 
и месните заедници. Физичкото воспитување треба 
да се воведе и во високошколских установи како 
составен дел на нивниот образовно-воспитен про-
цес. 

2. Работните организации се значаен фактор во 
остварувањето на општествените цели во областа 
на физичката култура. Затоа со законот е разрабо-
тена нивната уставна обврска да создаваат услови 
за развој на физичката култура и да ги помагаат 
иницијативите на работниците за физичко вежба-
ње. Овој општ интерес, повеќе одошто до сега, треба 
да биде непосредно изразен и конкретизиран во 
статутите и другите самоуправни акти на работните 
организации за да се пристапи, спрема специфич-
ните услови и потреби, организирано и со помош 
од стручњаци, кон изработка на програми за ос-
тварување на овие цели. 

Нашиот општествено-економски систем дава се 
поповолни услови слободното време на работните 
луѓе да се збогатува со нови, современи содржини 
и со различни форми на физичката култура, што 
ќе се одрази позитивно и врз нивната продуктив-
ност на трудот. 

Во таквите услови треба порешително да дојде 
до израз влијанието на работните луѓе — самоу-
правувачи — во работните организации да се оства-
рува и во областа на физичката култура политика 
што им одговара на нивните потреби. Здружените 
производители со својата општествена и економска 
положба се повеќе ќе бидат иницијатори на раз-
витокот на физичката култура и во месната за-
едница и во комуната. А за тоа можат да придо-
несат особено синдикалните и младинските орга-
низации. 

3. Општествените организации за физичка 
култура, како доброволни здруженија на граѓаните, 
се фактори кои можат во иднина значително по-
веќе да придонесат за остварување на општестве-
ните цели во областа на физичката култура на 
народот. Овие организации, во согласност со инте-
ресите на своите членови, треба да го организираат 
задоволувањето на потребите на граѓаните од фи-
зичка култура, и понатаму да одгледуваат и пот-
тикнуваат врвни спортски достигања. Поради тоа 
е од посебно значење овие организации во иднина 
порешително да се ориентираат кон побројно оп-
фаќање на граѓаните, а особено на младината, и 
да пронаоѓаат поефикасни форми на соработка со 
училиштата, работните ерганизации, Југословен-
ската народна армија и месните заедници. Овие 
организации треба да го усогласат своето работење 
со новите општествено-економски услови, да ги 
демократизираат своите внатрешни односи и врз 
основа на своите програми и натаму да ги користат, 
покрај сопствените приходи, и општествените сред-
ства за дејности на физичката култура. 

4. Во последно време покрената е иницијатива 
за основање поголем број специјализирани уста-
нови (спортски центри, стадиони и ел.), кои на 
принципот на доход даваат стручни услуги во об-
ласта на физичката култура. Досегашните искуства 
покажуваат дека овие форми треба и понатаму да 
се развиваат како форми на специфична опште-
ствена служба, особено во градските и индустрис-
ките населби. 

5. Југословенската народна армија треба и по-
натаму да придонесува за развитокот на физичката 
култура на народот. Физичкото воспитување прет-

ставува, во процесот на борбената подготовка на 
припадниците на Армијата, значајно средство што 
ги развива телесните способности, создава навици 
за систематско телесно вежбање и изградува ак-
тивисти по физичка култура во средините во кои 
тие живеат и работат. Одгледувањето на физичката 
култура во Армијата има посебно значење и затоа 
што обезбедува континуитет помеѓу физичкото вос-
питување во училиштата и активното занимавање 
со физичка култура во работните и општествените 
организации. Кадрите на Армијата и понатаму тре-
ба да бидат двигател и на разни форми на физичка 
култура во средините во кои живеат, а нејзините 
објекти и опрема за физичка култура можат да 
послужат и како материјална основа за овие актив-
ности и во комуните и обратно. Соработката и нат-
преварувањата помеѓу припадниците на Армијата 
и младината во комуните во иднина треба уште 
повеќе да се одгледуваат. 

6. Наспоредно со наведените институционални 
форми на физичка култура, мошне е значајно да 
се поттикнува и проширува слободното и нефор-
мално занимавање со одделни нејзини дејности за-
ради активен одмор и разонода. Во одделни средини 
тие форми дадоа забележани резултати (смучање, 
планинарење, пливање, веслање, лизгање и ел.), па 
во иднина треба уште повеќе да се спомагаат и ор-
ганизираат. Спортските, туристичките, угостител-
ските и сообраќајните организации треба да го со-
гледаат својот економски интерес во подигањето 
на рекреациони објекти, во обезбедувањето превоз 
на групи граѓани и во други активности што при-
донесуваат работниот човек подобро да го користи 
своето слободно време. И за овие активности е по-
требно, пошироко отколку досега, да се вклучуваат 
соодветните стручњаци. 

II 
Материјалните проблеми во физичката култура 

и понатаму се актуелни. Затоа во иднина треба да 
се настојува нејзиниот развиток и дејностите да се 
финансираат од изворите што ќе ги поврзуваат со 
порастот на општествената материјална база и на-
ционалниот доход. 

Средствата од личните доходи на граѓаните тре-
ба се повеќе да служат за нивните потреби и во 
областа на физичката култура. Како членови на 
спортски и други организации или на друг начин 
собрани во вршење на одделни спортски активности, 
граѓаните обезбедуваат соодветни средства во вид 
на членарина, самопридонес, доброволни прилози, 

плаќање влезни билети и слично. 
Извор на средствата за физичка култура се и 

соодветните фондови на работните организации, 
особено во создавањето услови за развој на физич-
ката култура на нивните работници. Од гледиштето 
на подигањето продуктивноста на трудот тие давања 
можат да се сметаат како и секоја друга инвести-
ција. 

И во иднина за развиток на физичката култура 
треба да се бараат и автономни извори на при-
ходи. Досегашните придонеси на ваквите извори 
(спортска прогноза и др.) покажуваат дека можат 
да се побараат и други можности што ќе ги покре-
нуваат работните луѓе да вршат вложувања во раз-
витокот на материјалната основа на физичката 
култура. 

Буџетите на општествено-политичките заедни-
ци, фондовите на заедниците на образованието, 
средствата за развиток на туризмот, фондовите на 
детската заштита, фондовите за уредување 
на градско земјиште и комуналните и други соод-
ветни фондови и понатаму остануваат значајни из-
вори на средства за финансирање на дејностите 
и за развиток на физичката култура, во соглас-
ност со општествените планови. Таква улога треба 
се повеќе да добиваат и фондовите на здравстве-
ното и социјалното осигурување. 

Меѓутоа, на физичката култура треба да А СФ 
отвори можност за користење и на кредитни сред-
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ства, особено кога е во прашање проширување на 
нејзината материјална основа. 

Од особено значење е општествените средства 
за физичка култура во иднина да се даваат на де-
мократска основа и за тоа да одлучуваат самоу-
правните органи. Тоа, покрај другото, ќе го гаран-
тира порационалното трошење на овие средства и 
ќе придонесува во оваа област да се развиваат нови 
општествени односи. 

III 
Општествено-политичките заедници, во рамките 

на правата и обврските утврдени со Уставот, соз-
даваат услови за развиток на физичката култура 
и, во согласност со општествените планови, обезбе-
дуваат соодветни средства. Тие ги покренуваат и 
помагаат иницијативите на граѓаните и на работ-
ните и други организации да ги здружуваат своите 
средства со средствата на општествено-политичката 
заедница во посебни фондови за развиток на фи-
зичката култура. 

Во тоа посебна улога има општината. Нејзините 
задачи во оваа област непосредно се поврзани со 
потребите и правата на нејзините граѓани. Општи-
ната е најпогодна заедница која со своите опште-
ствени планови може конкретно да го насочува 
развитокот на физичката култура во согласност со 
можностите и потребите на граѓаните и работните 
и други организации. Како на форми на самоу-
правување, на градските и селските месни за-
едници неопходно е да им се обезбедува полно вли-
јание при планирањето развитокот на физичката 
култура и остварувањето на усвоените програми. 
Во современите услови се истакнува обврската на 
општината таа да го обезбеди, во соработка со за-
едницата на образованието, физичкото воспитување 
во училиштата и во /другите образовпо-воспитни 
установи. Активностите на општината во тој поглед 
можат да влијаат и врз расположението на работ-
ните организации при создавањето услови за фи-
зичка култура на запослените. 

Републиките, пред се, ги поттикнуваат и ги 
помагаат општините во извршувањето на задачите 
во областа на физичката култура, а со своите оп-
штествени планови и други акти го обезбедуваат 
и усогласуваат развитокот на физичката култура на 
својата територија. Републиките непосредно се гри-
жат за работите од општ интерес, како што се: 
образование на стручни кадри и организирање на 
научноистражувачката работа, а според потребата, 
учествуваат во изградбата на објекти од пошироко 
општествено значење. Големо значење имаат и соод-
ветните активности и советувањата на нивото на 
републиките, меѓурепубличките натпреварувања, 
натпреварувањата со странски организации и 
слично. 

Во понатамошната изградба на општествено-
-екоиомскиот систем, федерацијата го поттикнува 
создавањето на условите за постабилен развиток 
на физичката култура во републиките, комз^ните и 
работните организации, како и изградувањето на 
самоуправните односи во оваа област. Федерацијата 
треба и понатаму да ги обезбедува општите услови 
за физичка култура во Југословенската народна 
армија, да учествува во финасирањето на меѓуна-
родните спортски активности во кои учествува 
Југославија и да учествува во финансирањето на 
научноистражувачката работа од интерес за целата 
заедница. На нивото на федерацијата се поголемо 
значење имаат различни советувања, договори, раз-
мена на искуства и други слични активности. 

IV 
Современата концепција за физичката култура 

ги поставува и следните проблеми: 
I. Остварувањето на општествените задачи во 

областа на физичката култура ќе зависи во голе-
ма мера и од бројот и квалитетот на работата на 
стручните гадри, од нивното усовршување и подо-
брото кори стење. Затоа е потребно да се усогласи 
приливот на овие воспитувачи на младината и да 
пз обезбеди да се подобрува нивното стручно-педа-

гошко ниво. Меѓутоа, и во иднина треба широко да 
се ангажирааат аматерските стручни работници, 
кои и досега даваа значителен придонес за развито-
кот на физичката култура на народот. 

2. Здравствената служба во рамките на својата 
дејност, заради јакнење на телесниот развиток и 
физичките способности на народот, активно сорабо-
тува со организациите за физичка култура и со 
нив систематски ја следи состојбата и проблемите 
на тоа подрачје. Освен тоа треба да се согледа 
можноста да се оствари специфична здравствена 
заштита и на оние лица што се занимаваат со опре-
делени видови физичка култура. Исто така е нужно 
да се утврдат минималните хигиенско-санитарни 
услови за објектите на физичката култура. 

3. Врвните спортски остварувања, покрај афир-
мација на поединците, претставуваат и придонеси 
кон општиот културен развиток и меѓународната 
соработка во кои учествува и нашата земја. Би-
дејќи постигањето на вакви остварувања бара го-
леми напори на поединци и нивно полно ангажира-
ње,неопходно е на нив да им се обезбеди оспособување 
за соодветни занимања и во тоа да им се помага 
со стипендии, кредити и на друг погоден начин. 
Работните организации и општествено-политичките 
заедници треба да ги помагаат врвните спортски 
остварувања со општествените средства со кои у-
празуваат. 

4. Професионализмот кај нас се појави и се 
развиваше без јасни ставови за неговото место во 
општествено-економскпот систем. Затоа, професи-
онализмот не е прецизно дефиниран ниту во спорт-
ските организации во кои живее. Факторите што 
материјално овозможуваа да се појави професиона-
лизмот не вложуваа напори што и во таквата деј-
ност да дојде до израз општествениот принцип за 
доходот и неговата распределба. Од тие причини 
дојдоа до израз различни негативни појави. Поради 
тоа е неопходно професионалното занимавање со 
спорт да се вклучи во системот, да се овозможи 
здобивање со доход по пат на вршење овие деј-
ности и да се утврдат обврските на професионалните 
спортисти и нивните организации согласно со прин-
ципите што важат за останатите работни луѓе. Во 
согласност со општите прописи организациите што 
собираат професионални спортисти треба да се ор-
ганизираат како своевидни работни организации и 
со своите самоуправни акти поблиску да го регу-
лираат своето работење. 

5. Бидејќи објектите претставуваат за физич-
ката култура еден од основните услови на разви-
токот, неопходно е во урбанистичките планови, а со 
соработка на стручњаци за физичка култура, на-
времено да се обезбедуваат соодветни површини и 
да се утврдат технички нормативи за нивната из-
градба и одржување. Овие објекти според својата 
намена треба да бидат материјална основа на фи-
зичката култура на народот, особено ако се градени 
со општествени средства. Во согласност со општите 
прописи, на работните луѓе запослени на овие об-
јекти треба да им се обезбеди самоуправување, а 
нивните работни заедници да се насочуваат да 
дејствуваат и како иницијатори и организатори на 
различни активности во областа на физичката 
култура. Неопходно е да и се посвети поголемо 
внимание и на добрата опрема на овие објекти, ка-
ко и на производството и прометот на спортските 
реквизити. 

6. Научноистражувачката дејност во областа на 
физичката култура е еден од суштествените услови 
на успешниот развиток. Работните организации што 
ги вршат овие дејности (заводи, високи школи 
за физичка култура и други научни и стручни 
установи) треба поактивно да се вклучат во про-
учувањето на проблемите во областа на физичката 
култура и да се оспособат и специјализираат за овие 
задачи. Исто така потребно е да се утврдат подол-
горочни програми на овие дејности и да се вклу-
чат во општиот систем за финансирање на научно-
истражувачката работа. 
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V 
Утврдувајќи ги овие ставови за местото и уло-

гата на физичката култура на народот во сегаш-
ните услови, Сојузната скупштина смета дека за 
нивното спроведување и создавање соодветни про-
грами за развиток на физичката култура се неоп-
ходни полно ангажирање на работните луѓе и мла-
дината и сестрана активност и меѓусебна соработка 
на сите заинтересирани фактори, вклучувајќи ги ту-
ка и средствата на јавните информации. 

За таа цел Сојузната скупштина се обрнува до 
Сојузот на младината на Југославија, Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, 
Сојузот на синдикатите на Југославија, заедниците 
на образованието, сите работни и самоуправни ор-
ганизации и организациите за физичка култура — 
да придонесат за остварување на оваа резолуција. 

Сојузниот извршен совет и надлежните сојуз-
ни органи ќе се грижат за спроведувањето на оваа 
Резолуција и за нејзиното извршување повремено^ 
ќе ја известуваат Сојузната скупштина. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 998 

22 јуни 1968 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Просветно-културниот Претседател 

собор, на Сојузниот собор, 
Гуро Кладарич е. р. Видое Смилевски, е. р. 

337. 
Врз основа на чл. 5 и 18 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 НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА КРЕДИТИ-
ТЕ ВО СТРАНСТВО ВО 1968, 1969 И 1970 ГОДИНА 
ЗА ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА НАФТА, ПРИРОДЕН ГАС И ЦЕ-

МЕНТ 
1. Кредитите што се користат во странство во 

1968, 1969 и 1970 година за увоз на опрема за изград-

338. 

ба на капацитети за производство на нафта, при-
роден гас и цемент, ќе се употребат до износот од 
656,6 милиони динари, во смисла на одредбите од 
Законот за учество на федерацијата во кредитира-
њето на изградбата на капацитети за производ-
ство на нафта, природен гас и цемент („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/66), како учество на феде-
рацијата во кредитирањето на изградбата на капа-
цитети за производство на нафта, природен гас и 
цемент. 

2. Овластената банка преку која се користат 
кредитите од точката 1 на оваа одлука или која 
по тие кредити дава гаранција, е должна, додека 
траат обврските спрема странство, да држи ^ а н г а -
жиран дел на девизи депонирани ка ј неа со отка-
зен рок подолг од една година, и тоа во височина 
од 1°/е од износот на обврските по тие кредити. 

3. На кредитите од точката 1 на оваа одлука 
што овластената банка ги користи во странство од-
носно по кои дава гаранција, не се применуваат од-
редбите на Одлуката за височината на износите до 
кои овластените банки можат во 1968 година да ко-
ристат кредити во странство и да бидат гаранти по 
кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/68). 

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

P. п. бр. 86 
26 јуни 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

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

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67,11/68, 13/68, 19/68 и 25/68) во колоната 6 се вршат 
следните измени, и тоа: 

Реден Поранешна Се заменува со 
б . менклатурата Наименување кратенка за кратенка за 

СИТ стоковен режим стоковен режим 

2 3 4 5 

Во секторот 2 — Сурови материи нејастиви 
освен горивото 

211 262-10-10 Волна мерино непрана ГДК ДК 
214 262-20-10 Волна мерино прана ГДК ДК 
231 262-70-11 Волна мерино в лачена или чешлана ГДК ДК 
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2. Во секоторот 2 — Сурови материи нејастиви освен горивото, редните бр. 212, 213, 215 и 232 се 
менуваат и гласат: 

Роден 
број 

Шифра од 
Номенклату-

рата СНГ 
Наименување 

Tap. број Форма на 
од Царинската 

тарифа Извозот Увозот 
1 

„212 
212а 
213 
213а 
215 
215а 
232 

262-10-20 
262-10-21 
262-10-30 
262-10-31 
262-20-20 
262-20-21 
262-70-12 

232а 262-70-13 

Волна крстосана непрана, финоќа до 30 микрони 
Волна крстосана непрана, финоќа над 30 микрони 
Волна табачка непрана, финоќа до 30 микрони 
Волна табачка непрана, финоќа над 30 микрони 
Волна крстосана прана, финоќа до 30 микрони 
Волна крстосана прана, финоќа над 30 микрони 
Волна крстосана влачена или чешлана финоќа до 
30 микрони 
Волна крстосана влачена или чешлана, финоќа над 
30 микрони 

4 5 6 

53.01/1 ЛБ ДК 
53.01/1 ЛБ РК 
53.01/1 ЛБ дк 
53.01/1 ЛБ РК 
53.01/2 ЛБ дк 
53.01/2 ЛБ РК 

53.05/1 ЛБ дк 
53.05/1 ЛБ РК", 

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

P. п. бр. 89 
26 јуни 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

339. 

Врз основа на членот 2 од Законот за посеб-
ните давачки при увозот на земјоделски и прехран-
бени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ И НА-
ЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за мерките и начинот за утврду-
вање посебна давачка при увозот на одделни земјо-
делски и прехранбени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/63) точката 2 се менува и гласи: 

„2. Височината на посебната давачка ја утврду-
ва Сојузниот завод за цени, во согласност со Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство и Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија, а на начинот и 
според мерилата што се определени со оваа одлука." 

2. Точката 6 се менува и гласи: 
„6. Заради прибавување потребни податоци до-

кументација за утврдување височината на посебна-
та давачка, стопанските организации се должни да 
му достават на Сојузниот завод за цени еден при-
мерок од пријавата за склучената работа на увоз 
односно извоз истовремено кога таа пријава и ја 
поднесуваат на девизната контрола на Народната 
банка на Југославија, како и еден примерок од увоз-
ната односно извозната декларација што и се под-
несува на надлежната царинарница, и тоа за про-
изводите за кои може да се воведе посебна да-
вачка." 

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

P. п. бр. 87 
26 јуни 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

340. 

Врз основа на членот 36 став 1 од Законот за 
стамбените односи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОВИТЕ 
СО КОИ РАСПОЛАГА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

1. Во Одлуката за давање на користење на ста-
новите со кои располага Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/65 и 30/65) во точ-
ката 1 по зборовите: „од средствата предвидени во 
претсметката на Сојузниот извршен совет" се до-
даваат зборовите: „и средствата на амортизацијата 
на овие станови". 

2. Во точката 2 зборовите: „член 48" се заме-
нуваат са зборовите: „член 35". 

3. Точката 3 се менува и гласи: 
„3. Со становите изградени или купени од сред-

ствата предвидени во претсметката на Сојузниот из-
вршен совет — за потребите на функцинерите пред-
видени во оваа одлука, располага Комисијата за 
распределба на становите на функционерите. 

Со становите изградени или купени од средства-
та предвидени во претсметката на Сојузниот извр-
шен совет — за потребите на работниците, како и 
од средствата на амортизацијата (точка 1), распо-
лага Комисијата за распределба на становите на со-
јузните органи." 

4. Точката 4 се менува и гласи. 
„4. Комисијата за распределба на становите на 

функционерите ги врши следните работи: 
1) ги разгледува потребите и можностите на 

станбената изградба за сојузните функционери; 
2) му дава на Сојузниот извршен совет мислење 

за нацртот на планот на станбената изградба за пот-
ребите на функционерите, во поглед бројот на ста-
новите, структурата и локацијата; 

3) го следи извршувањето на планот на станбе-
ната изградба за потребите на сојузните функцио-
нери; 

4) им ги дава становите на користење на: функ-
ционерите што ги избира и именува Сојузната скуп-
штина и што ги назначува Претседателството на 
Сојузната скупштина или Сојузниот извршен совет; 
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(функционерите на Централниот комитет на Сојузот 
на комунистите на Југославија (членови на Претсе-
дателството на Извршниот комитет и претседатели 
на комисиите); претседателот, генералниот секре-
тар и оние членови на Извршниот одбор на Сојуз-
ната конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Југославија што се наоѓаат на 
постојана работа во Сојузната конференцијаkи чле-
новите на Претседателството на Сојузот на 'синди-
катите на Југославија; 

5) дава предлози за одобрување средства од со-
јузниот буџет што се потребни за адаптирање и по-
правки на станбените згради и становите во кои 
живеат функционерите. 

Комисијата за распределба на стаповите на 
функционерите се состои од претседател и потребен 
број членови. 

Претседателот и членовите на комисијата од 
ставот 2 на оваа точка ги именува Сојузниот извр-
шен совет од редот на функционерите на сојузните 
органи и организации наведени во ставот 1 на оваа 
точка, и ги разрешува од должноста/' 

5. Во точката 5 став 1 зборовите:* „(точка 3 став 1 
под 2 и 3)" се бришат. 

6. Во точката 6 став 1 зборовите: „од точката 3 
став 1 под 2 и 3 на оваа одлука" се бришат. 

7. Во точката 7 по одредбата под 1 се додаваат 
три нови одредби, кои гласат:* 

„2) ги разгледува потребите и можностите на 
станбената изградба на сојузните органи и му дава 
предлози на Сојузниот извршен совет заради задо-
волување на тие потреби; 

3) на Сојузниот извршен совет му дава мислење 
за нацртот на планот на Станбената изградба за пот-
ребите на работниците на сојузните органи, во пог-
лед бројот на становите, структурата и локацијата; 

4) го следи извршувањето на планот на станбе-
ната изградба за потребите на работниците на сојуз-
ните органи;". 

Досегашните одредби под 2 и 4 се бришат, а до-
сегашната одредба под 3 станува одредба под 5. 

8. Во точката 9 зборовите: „во Сојузниот секре-
таријат за буџет и организација на управата" се 
заменуваат со зборовите: „во Секретаријатот за со-
јузен буџет и општи работи". 

9. Во точката 11 зборовите: „од точката 3 став 1 
под 1" се заменуваат со зборовите: „од точката 4 
став 1 под 4". 

10. Во точката 12 зборовите: „од точката 3 став 
1 под 2 и 3 на оваа одлука" се бришат. 

11. Во точката 15 зборовите: „во Сојузниот се-
кретаријат за буџет и организација на управата" се 
заменуваат со зборовите: „во Секретаријатот за со-
јузен буџет и општи работи". 

12. Во точката 17 ставот 2 се брише. 
13. Во точката 18 став 1 зборовите: „(член 52 

од Законот за станбените односи)" се заменуваат со 
зборовите: „(член 39 од Законот за станбените од-
носи)". 

14. Во точката 20 зборовите: „од членот 134 на 
Законот за станбените односи," се заменуваат со 
зборовите: „од членот 63 на Законот за станбените 
односи,". 

.15. Точката 21 се брише. 
16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 88 
26 јуни 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

341. 
Врз основа на членот 10 од Законот за придоне-

сите за обнова и изградба на Скопје („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64, 29/65 и 12/67), сојузниот, секре-
тар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Правилникот за пресметување и плаќање на 

придонесите за обнова и изградба на Скопје („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 43/65 и 30/66) во чле-
нот 2 став 2 точка 1 зборовите: „фондот за заеднич-
ка потрошувачка," се бришат. 

Во точката 2 по зборот: „имот" запирката се 
брише и се додаваат зборовите: „и од фондот за 
заедничка потрошувачка на организациите од чле-
нот 4 на Законот,". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден- од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1/2-4822/1 

12 јуни 1968 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

342. 
Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 

1 и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална политика, со-
јузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД 

МЕСО 
Член 1 

Во Правилникот за квалитетот на производите 
ед месо („Службен лист на СФРЈ", бр, 42/66), во 
членот 11 точка 7 на крајот се брише точката и 
запирката и се додаваат зборовите: „на постари 
животни". 

Во точката 11 зборовите: „екстракт од месо" се 
заменуваат со зборовите: „соодветни протеински 
препарати". 

Член 2 
Во членот 17 став 2 на крајот точката се заме-

нува со запирка и се додаваат зборовите: „лимон-
ска, винска и млечна киселина, оцет и емулгатори 
(натриум казеинат и соодветни протеински препа-
рати).". 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Во производството на производи од месо 

забранета е употреба на вештачки ароми". 
Член 3 

Членот 18 се менува и гласи: 
„Во производството на сите видови колбаси 

(освен на трајни колбаси), конзерви од месо и произ-
водите од членот 133 на овој правилник, што се 
обработуваат термички, се дозволува употреба на 
полифосфати односно фосфати, со тоа што во го-
товиот производ да не смее да има повеќе од 
0,3% полифосфати и фосфати заедно (сметано ка-
ко РгОѕ — фосфорпентоксид). 

Во производството на производите од ставот ! 
на овој член можат да се употребат полифосфати 
односно фосфати: динатриумфосфат, мононатриум-
фосфат, натриумметафосфат, натриумтриполифос-
фат, натриумпирофосфат и кисел натриумпирофос-
фат." 
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Член 4 
Во членот 20 ставот 5 се брише. 

Член 5 
Во членот 21 став 2 зборовите: „од 0,5°С" се 

заменуваат со зборовите: „од — 0,5°С". 
Член 6 

Во членот 22 став 1 зборовите: „од 18°С" се за-
менуват со зборовите: „од — 18°С". 

Во ставот 2 зборовите: „од 10°С" се заменуваат 
со зборовите: „од — 10°С". 

Член 7 
Во членот 23 став 3 зборовите: „чување, при-

готвување и одмрзнување" се заменуваат со збо-
ровите: „чување и приготвување". 

Член 8 
Во членот 25 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: ; 

„Мелено месо не смее да се произведува од 
претходно смрзнувано месо.'-

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. З и 4. 
Член 9 -

Во членот 31 по ставот 2 се додава нов став 3, 
кој гласи: 

„За заштита "на обвивките од мувла можат да 
се употребат сорбинска, лимонска, винска^ и млечна 
киселина, како и оцет.", 

Член 10 
Во членот 32 зборовите: „колбаси за печење, 

варени колбаси и колбаси од дробови" се замену-
ва а-т со зборовите: „колбаси за печење и варени 
колбаси (колбаси од дробови)". 

Член 11 
Во членот 33 став 1 зборовите: ^винско месо 

I категорија" се заменуваат со зборовите: „свин-
ско, говедско и овчо месо I или II категорија". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во производството на трајни колбаси може 

да се употреби говедско и овчо месо само кога е 
тоа со овој правилник дозволено." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 12 

Членот 39 се менува и гласи 
„Сремски колбас е производ добиен од грубо 

иситнето свинско месо I категорија и цврсто мас-
но ткиво, на кое може да му се додаде до 10% 
говедско месо. 

Кулен е производ добиен од мошне грубо исит-
нето свинско месо I категорија и цврсто масно 
ткиво. 

Во производството на сремски колбас и кулен 
се употребуваат како додатоци особено лук и пи-
пер. 

Филот на сремскиот колбас се полни во свин-
ско танко црево, а филот за кулен — во свинско 
слепо црево или други обвивки." 

Член 13 
Во членот 42 зборовите: „свинско и" се заме-

нуваат со зборовите: „свинско или". 
Член 14 

Во членот 44 зборот: „мортадела", се брише, а 
зборовите: „ловечки колбас, говедски колбас и 
слаиински колбас" се заменуваат со зборовите: 
„ловечки колбас и говедски колбас". 

Член* 15 
Членот 46 се брише. 

Член 16 
Во членот 48 став 1 по зборовите: „II катего-

рија" се додава запирка и зборовите: „месно тесто 
до 10% и". 

• Ставот 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 и 4. стануваат ст. 2 и 3. 

Член 17 
Членот 52 се брише. 

Член 18 
Во членот 53 по ставот 2 се додава нов став 

3, кој гласи: 
„Ако колбасите од ставот 1 на овој член се про-

изведуваат како сланински колбаси, таквите кол-
баси мораат Да содржат најмалку 20% месно тесто, 
а другиот дел го сочинува цврсто масно ткиво кое 
може да биде заменето со иситнето свинско месо." 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 
Член 19 

: Во членот 58 став 2 зборовите: „овчи тенки 
црева" и зборовите: „говедски тенки црева'* се за-
менуваат со зборовите: „обвивки". 

- Член 20 
Во членот 62 став 1 зборовите: „до 35%" се 

заменуваат со зборовите: „до 40%". 
Ставот 2 се брише. 

Член 21 
Во членот 64 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Варени колбаси можат да се пуштаат во. про-

мет и без обвивка, под услов да се за пакувани во 
соодветна амбалажа." 

Член 22 
Во членот 68 стаа 3 на крајот се брише точ-

ката и се додаваат зборовите: „или во вештачки 
обвивки". 

Член 23 
Во членот 70 став 1 по зборовите: „дробови/4 

се додава зборот: „бујон,". 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во производството на паштета од црниот 

дроб може да се употреби до 2% емулгатори." 
Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5. 

Член 24 
Во членот 71 став 2 по зборот: „дробови," се 

додава зборот: „бујон,". 
Ставот 3 се менува и гласи: 
„Во производството на колбасите од ставот 1 

на овој член можат да се употребат соја, гершла, 
елда, ориз, брашно, до 2% обрано млеко во прав и 
јајца (најмалку 3% жолчка од јајца, а најмногу 
2%белка)." 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој. гласи: 
„Во производството на колбасите од ставот 1 

на овој член може да се употреби до 2% емулга-
тори." 

Член 25 
Во членот 74 ставот 2 се брише. 

Член 26 
Во членот 78 точка 2 на крајот точката и за-

пирката се заменуваат со запирка и се додаваат 
зборовите: „а ако се произведуваат со кожички — 
во производот мораат да бидат застапени природ-
ните односи на месото и масното ткиво;". 

Член 27 _ 
Во членот 87 став 2 зборовите: „скроб до 4%" 

се заменуваат со зборовите: „скроб до 6%". 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Готовиот производ од ставот 1 на овој член 

може да содржи до 35% маст." 
Член 28 

Во членот 92 став 2 на крајот точката се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите: „освен 
шкембиња и срце во сос кои можат да содржат 
најмалку 50% термички обработена основна •суро-
вина.". 

Член 29 
Во членот 93 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во производството на производите од ставот 

I на овој член можат да се употребат јајца и дру-
ги прехранбени продукти од анимално потекло." 
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Член 30 
Во членот 94 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во производството на производите од ставот 

1 на овој член можат да се употребат јајца и дру-
ги прехранбени продукти од анимално потекло." 

Член 31 
Во членот 135 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во производството на производите од ставот 

1 на овој член можат да се употребат винска и ли-
монска киселина, како и оцет/' 

Член 32 
Во членот 137 зборовите: „растително потекло" 

се заменуваат со зборовите: „растително и анимал-
не потекло". 

Член 33 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 7499/1 
12 јуни 1968 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јуричиќ, е. р. 

343. 

Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 
1 и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ ' , бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална политика, 
сојузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА РИБИТЕ, РАКОВИТЕ, 
ШКОЛКАРИТЕ, МОРСКИТЕ ЕЖОВИ. ЖАБИТЕ, 
ЖЕЛКИТЕ, ПОЛЖАВИТЕ И НИВНИТЕ ПРЕРА-

БОТКИ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на рибите, рако-

вите, школкарите, морските ежови, жабите, желки-
те, полжавите и нивните преработки („Службен 
лист иа СФРЈ", бр. 29/64), во членот 6 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„За прехранбените продукти за кои со овој 
правилник е определено да мораат да имаат означен 
рок на употреба, декларацијата од ставот 1 на овој 
член мора да содржи и податок за датумот на про-
изводството и рокот на употребата на прехранбениот 
продукт." 

Член 2 
Во членот 139 точката 2 се брише. 
Досегашната точка 3 станува точка 2. 

Член 3 
Во членот 199 ставот 4 се менува и гласи: 
„На дното на лемените лименки (деколаж) и на 

капакот на влечени лименки на рибини конзерви, 
мораат да бидат втиснати ознаки на називот на 
прехранбениот продукт, називот (името) на произ-
водителот и датумот на производството, и тоа шиф-
рирани или во полн назив." 

Цо ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Ако ознаките на називот на прехранбениот про-

дукт и на називот (името) на производителот се 
втиснати или литографирани во полн назив, а да-
тумот на производството втиснат шифриран или во 
полн назив, таквите ознаки можат да бидат изо-
ставени од декларацијата на обвивката односно ети-
кетата." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 7500/1 
12 јуни 1968 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јуричић е. р. 

344. 

Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 1 
и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за ју-
гословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот совет за 
здравство и социјална политика, сојузниот секретар 
за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВА-
ЛИТЕТОТ НА ОВОШЈЕТО, ЗЕЛЕНЧУКОТ И ПЕ-
ЧУРКИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ ОД ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕН-

ЧУК И ПЕЧУРКИ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на овошјето, зе-

ленчукот и печурките и производите од овошје, зе-
ленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27^64 и 25/65), по членот 367 се додава нов член 367а, 
кој гласи: 

„За изготвување овошен напиток може да се 
произведува и пушта во промет прашок добиен врз 
база на природни концентрат*!, поп чие произведу-
вање се употребени: шеќер, скробен шеќер односно 
скробен сируп, аскорбинска, лимонска и винска ки-
селина, натриум бикарбонат, природни ароми и бои 
дозволени за бојосување на прехранбени продукти. 

Овошниот прашок од ставот 1 на овој член не 
може да се пушта во промет со ознака: „Природен 
овошен прашок". 

За произведување овошен прашок производр!-
телите се должни да донесат производителска спе-
цификација." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 7501/1 
14 јуни 1968 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јуричиќ, е. р. 

345. 

Врз основа на членот 6 став 1 од Законот за 
техничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), сојузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧ-
КИТЕ ПРОПИСИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА АМОНИ-
УМНИТРАТ, ЗА РАКУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ 

НА АМОНИУМНИТРАТ И НЕГОВИ СМЕСОВИ 

Член 1 
Во Техничките прописи за преработка на амо-

ниумнитрат, за ракување и сместување на амониум-
нитрат и негови смесови, што се составен дел од 
Правилникот за Техничките прописи за преработка 
на амониумнитрат, за ракување и сместување на 
амониумнитрат и негови смесови („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/66) во членот 1 став 3 зборовите: ,73V* амонијум-
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нитрата (25,6% N)" се заменуваат со зборовите: 
„78,6% амонијумнитрата (27,5г/с N)". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 4333 

26 јуни 1968 година 
Белград 

Заменик 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јуричиќ, е. р. 

346. 
Врз основа на членот 6 ст. 1 и 4 од Законот за 

техничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), во согласност со Сојузниот совет за труд, 
сојузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХ-
НИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМ-

НИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ 
Член 1 

Во Техничките прописи за градба на надземни 
електроенергетски водови (Додаток•на „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/67), што се составен дел на 
Правилникот за техничките мерки за изградба на 
надземни електроенергетски водови („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 24/67) во точката 8.245 се додава 
нов став 2, кој гласи: 

„Ако у појединим случајевима мера из става 1. 
ове тачке или каблирање нисконапонског вода нису 
из техничко-економских разлога оправдани, прела-
зак високонапонског вода напона 110 kV и више 
преко нисконапонског вода може се извршити ако 
еу за вод високог напона испуњени следећи услови: 

— у прелазном распону предвиђена је појачана 
механичка и електрична изолација према тач. 5.42 
и 5.43 ових прописа; 

— нормално дозвољено напрезање проводника 
нс сме прећи испитане чврстоће проводника; 

— ако у прелазном пољу постоје носећи стубо-
ви, проверити да у прелазном распону остаје додат-
но оптерећење, а у суседним пољима да нема до-
датног оптерећења на проводницима и заштитним 
ужадима. У том случају дозвољена сигурносна ви-
сина износи 2 т . " 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 2971 
25 јуни 1968 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јуричиќ, с. р. 

347. 

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за 
статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66), 
во врска со Одлуката за донесување план на ста-
тистичките истражувања за 1968 година — Оддел 
Статистика на стопанските биланси, точка 12 („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 6/68), генералниот дирек-
тор на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА АКТУЕЛНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ НА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИ-

ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Анкетата за актуелните проблеми на рабо-

тењето на стопанските организации ќе отпочне на 
б јули 1968 година. 

Број 27 — Страна 50Т 

Со анкетата ќе се опфатат индустриските, гра-
дежните и трговските претпријатија. 

2. Со анкетата ќе се соберат податоци за про-
изводството, реализацијата, извозот, залихите, це-
ните, инвестициите, запосленоста и личните доходи. 

3. Анкетата ќе се спроведе според упатствата и 
на обрасците што ги утврдува Сојузниот завод за 
статистика. 

4. Во спроведувањето на анкетата учествуваат: 
Сојузниот завод за статистика и статистичките ор-
гани односно организации во републиките. 

5. Податоците собрани со оваа анкета ќе служат 
исклучиво за статистички цели. 

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3870 
27 јуни 1968 година 

Белград 

Генерален директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Ибрахим Латифи^, е. р. 

348. 

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 ОД ОБЛА-
СТА НА ТО Л ЕР АНЦИИ ТЕ НА ДОЛЖИНСКИ 

МЕРИ 

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

Толеранции на должински мери: 
— Објасненија и дефиниции на 

ISO-системот на толеранции и налег-
нувања — — — — — — — — 

— Начин на определување на то-
леранции и отстапувања според 
ISO-системот, за називни мери до 
500 mm — — — — — — — — 

— Основи на толеранции и отста-
пувања според ISO-системот, за ка-
знени мери над 500 до 3150 mm — 

— Бројчени вредности на основ-
ните толеранции според 1ЅО-системот, 
за називни мери до 500 mm — — — 

— Бројчепи вредности на основ-
ните толеранции според ISO-систотот, 
за називаш мери над 500 до 3150 mm 

— Бројчени вредности на основ-
ните отстапувања на толеранциските 
полиња според ISO-системот, за оски, 
за називни мери до 500 mm — — — 

— Број нени вредности на основ-
ните отстапувања на толеранциските 
полиња според ISO-системот, за дуп-
ки, за називни мери до 500 mm — — 

— Бројчени вредности на основ-
ните отстапувања на толеранцискпте 
полиња според ISO-системот, за оски 
и за дупки, за називни мери над 500 
до 3150 mm — — — — — — — 

JUSM.A1.110 

JUS М.А1.111 

JUS M.A1.112 

JUS M.A1.120 

JUS M.A1.121 

JUS M.A1.130 

JUS M.A1.131 

JUS M.A1.132 
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— Преглед на дозволените толе-
ранциски полиња, за општа употре-
ба, за мери до 500 mm — — — — JUSM.A1.140 

— Преглед на препорачените то-
лерантан* полиња, за називни мери 
над 500 до 3150 mm — — — — JUSM.A1.141 

— Преглед на дозволените налег-
нувања за општа употреба, во систе-
мот на основна дупка, за мери до 
500 mm — — — — — — — — JUS М.А 1.200 

— Преглед на дозволените на ле-
гнувања за општа употреба, во систе-
мот на основна оска, за мери до 
500 mm — — — — — — — — JUS M.A1.20L 

— Преглед на дозволените ^ л е г -
нувања за прецизната механика и 
часовникарството, во, системот на ос-
новна дупка, за мери до 18 mm — — JUS М.А1.202 

— Преглед на дозволените нале-
пувања за прецизната механика и 
часовникарството, во системот на ос-
новна оска, за мери до 18 mm — — JUSM.A1.203 

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

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

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

1. Толеранции на мерки за должина: 
Објасненија и дефиниции за пои-

мите на ISA-системот на толераиции JUSM.At.110 
2. Толеранции на мерки за должина: 
Основи на ISA-систем на толеран-

ции — — — — — — — — — JUS М.А1.111 
3. Толеранции на мерки за должина: 
Основни толеранции за интервал 

мерки од 1 до 500 mm според 1ЅА-си-
стем — — — — — — — — — JUS М.А1.120 

4. Толеранции на мерки за должина: 
Основни отстапувања на толеран-

циски полиња за оски според 1ЅА-си-
стем за називни мерки од 1 до 
500 mm — — — — — — — — JUS М.А1.130 

5. Толеранции на мерки за должина: 
Основни отстапувања на толеран-

циски полиња за дупки според ISA-
-систем за називни мерки од 1 до 
500 mm — — — — — — — — JUSM.Al.13l 

6. Толеранции на мерки за должина: 
Преглед на дозволени толеранци-

ски полиња — — — — — — — JUS М.А1.149 
26. Толеранции на мерки за должина: 
Преглед на препорачани и прио-

ритетни налегнувања — — — — JUSM.A1.2G0 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за толеранциите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/55). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1969 година. 

Бр. 27-3947/1 
13 јуни 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

349. 

Врз основа на чл. 14. 14а и 44 од Законот за На-
родната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65 и 47/66), членот 5 од Законот за 
измени и дополненија на Законот на Народната бан-
ка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр, 
47/66) и членот 102 од Законот за банките и кредит-
ните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 
29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67 и 54/67), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната 
банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВ-
НИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНО 

КРЕДИТИРАЊЕ 

1. Во Одлуката за регулирање на односите на 
деловните банки со Народната банка «а Југославија 
по работите на краткорочно кредитирање („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 50/66, 11/67, 29/67, 48/67, 8/68, 
17/68 и 23'68) во точката 4 став 1 под 4 зборовите: 
„до височина од 25% од износот на кредитот што 
банката му го дала на комитентот" се заменуваат со 
зборовите: „до височина од 30% од состојбата на 
тие кредити, односно 30% од состојбата на креди-
тите за извоз дадени во смисла на одредбите под 1 
и 5 став 1 на оваа точка ако е тоа за банката по-
поволно". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Кредитот од одредбата под 7 став 1 на оваа 

точка банката може да го даде и со рок за враќа-
ње до 180 дена, ако е во прашање извоз за консиг-
национи складишта во воиевропски земји." 

Досегашните ст. 3, 4 и 5 стануваат ст. 4, 5 и 6. 
2. Во точката 5 став 5 во одредбата под 2 збо-

ровите „а кој преминува една четвртина од утвр-
дениот реесконтен лимит" се бришат. 

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Банката што од средствата од членот 1 на За-

конот за насочување средствата што ќе се користат 
за давање определени кредити за инвестиции, ко-
ристи до 31 август 1968 година повеќе од 50% за 
давање кредити за намените од членот 2 на тој за-
кон, може да го пречекори реесконтниот лимит за 
дел од тие кредити што ги реесконтира во смисла на 
точката 4 став 1 под 8 на оваа одлука." 

3. Во точката 7 став 1 на крајот се додаваат збо-
ровите: „и на сметките на штедните влогови по ви-
дување." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ограничувањето .од ставот 1 на оваа точка Eie се 

однесува на делот од реесконтниот односно доку-
ментарниот кредит што банката го користи кај На-
родната банка на Југославија во смисла на точката 
4 став 1 под 9 на оваа одлука." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

О. бр. 73 
26 јуни 1968 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
др Никола Миљанић, е. р. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 27 — Страна 515 

350. ' 

Врз основа на членот 11 став 2 од Законот за 
посебниот начин на намирување определени дол-
гови на корисниците на општествени средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/68 и 26/68), во 
врска со членот 76 од Законот за Службата на 
општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/67, 54/67 и 15/68), генералниот ди-
ректор на Службата на општественото книговод-
ство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО НАМИ-
РУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЛГОВИ НА КО-

РИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

1. Корисниците на општествени средства од чле-
нот 1 на Законот за посебниот начин на намирување 
определени долгови на корисниците на општестве-
ни средства (во натамошниот текст: Законот), освен 
општествено-политичките заедници и нивните орга-
ни, што во пропишаниот рок не постапиле според 
членот 2 од Законот, составуваат посебно списоци на 
ненамирените долгови и посебно списоци на нена-
платените побарувања, што втасале до 15 февруари 
1968 година, според одредбите на ова упатство. 

Во списоците на долговите се внесуваат долго-
вите на корисниците од членот 1 на Законот што 
втасале до 15 февруари 1968 година, а не се намире-
ни до денот на поднесувањето на списоците и нало-
зите според ова упатство. 

Во списоците на побарувањата се внесуваат 
побарувањата од корисниците од членот 1 на Зако-
нот што втасале до 15 февруари 1968 година, а не 
се наплатени до 27 април 1968 година, до кој ден 
се вршени исправки во списоците и налозите според 
точката 9 од Упатството за постапката за намиру-
вање определени долгови на корисниците на опште-
ствени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/68). 

Списоците на долговите и списоците на побару-
вањата корисниците на општествени средства од 
ставот 1 на оваа точка и ги доставуваат на надлеж-
ната организациона единица на Службата на опште-
ственото книговодство, при што тие ги доставуваат 
и вирманските налози за намирување на своите дол-
гови. Вирманските налози се доставуваат само до 
височината на вкупните побарувања искажани во 
списоците на побарувањата. 

2. Општествено-политичките заедници и нивни-
те органи, што во пропишаниот рок не постапиле 
според членот 2 од Законот, составуваат само спи-
соци на своите долгови спрема корисниците од чле-
нот 1 на Законот што втасале до 15 февруари 1968 
година, а не се намирени до денот на поднесувањето 
на списоците и налозите според ова упатство. 

Заедно со списоците на долговите општестве-
но-политичките заедници односно нивните органи и 
доставуваат на надлежната организациона единица 
на Службата на општественото книговодство и вир-
мански налози за намирување на своите долгови ис-
кажани во списоците на долговите. 

3. Корисниците на општествени средства од чле-
нот 1 на Законот, освен општествено-политичките 
заедници и нивните органи, што првобитно не ги 
пријавиле сите свои долгови и сите свои побарува-
ња составуваат нови списоци на долговите и нови 
списоци на побарувањата, во кои ги искажуваат не-
намирените долгови и ненаплатените побарувања од 
корисниците на општествени средства од членот 1 
на Законот. 

Во списоците на долговите што ги составуваат 
корисниците од ставот 1 на оваа точка се внесуваат 
долговите втасани до 15 февруари 1968 година што 
не се намирени до денот на составувањето на спи-
соците според ова упатство. Во списоците на поба-
рувањата се внесуваат побарувањата втасани до 
15 февруари 1968 година што не се наплатени до 27 
април 1968 година, до кој ден се вршени исправки 
во списоците и налозите според точката 9 од Упат-
ството за постапката за намирување определени дол-
гови на корисниците на општествени средства. 

Заедно со списоците на долговите и со списо-
ците на побарувањата корисниците на општествени 
средства од ставот 1 на оваа точка поднесуваат и 
вирмански налози за ненамирените долгови, и тоа 
до износот на вкупните побарувања од списоците на 
побарувањата составени според ова упатство, нама-
лен за износот на намирените долгови според прво-
битно поднесените списоци. 

4. Корисниците на општествени средства од чле-
нот 10а став 3 на Законот (фондови на општествено-
-политичките заедници основани според одредбите 
на Основниот закон за финасирање на општествено-
-политичките заедници — „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/64, 28/66, 1/67 и 54/67, фондови на опште-
ствено-политичките заедници основани за развој на 
стопански недоволно развиените републики и кра-
ишта и општествеио-политички заедници — по ос-
нов на обврските од средствата за инвестиции во 
стопанството) составуваат само списоци на своите 
долгови спрема корисниците од чл. 1 и 10а од Зако-
нот што втасале до 15 февруари 1968 година, а не 
се намирени до денот на поднесувањето на списоци-
те и налозите според ова упатство. 

Заедно со списоците на долговите корисниците 
на општествени средства од ставот 1 на оваа точка 
п доставуваат на надлежната организациона еди-
ница на Службата на општественото книговодство 
и вирмански налози за намирување на сите 
долгови искажани во списоците на долговите. 

5. Во списоците" на долговите што корисниците 
на општествени средства ги составуваат според од-
редбите на ова упатство, долговите се внесуваат по 
хронолошки ред според денот на втасаноста. 

Ако долговите во првобитно поднесените списо-
ци биле неправилно искажани во поглед роковите 
на втасаноста, и ако поради тоа одделни долгови 
останале ненамирени, бидејќи долговите се намиру-
ваат само во височината на вкупните побарувања, 
вирманските налози за намирување на таквите дол-
гови се поднесуваат според ова упатство независно 
од височината на побарувањата. 

Списоците на долговите и списоците на поба-
рувањата, заедно со вирманските налози, корисни-
ците на општествени средства ги доставуваат според 
одредбите на ова упатство најдоцна до 15 јули 1968 
година. 

6. Вирманските налози во смисла на ова упат-
ство корисниците на општествени средства ги и з о -
ставуваат на товар на својата редовна жиро-смет-
ка, во корист на соодветната сметка на своите до-
верители. 

Вирманските налози се испоставуваат на обра-
зецот бр. 50 — Општ налог за пренос, и на сите при-
мероци на налогот во горниот дел се става видната 
ознака „ДОПОЛНЕНИЕ НА КЛИРИНГОТ". 

Среда, 3 јули 1968 
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7. За фондовите на општествено-политичките 
заедници и за средствата за инвестиции во стопан-
ството списоците на долговите и вирманските нало-
зи според ова упатство ги составува и доставува ра-
ботната заедница на фондот односно деловната бан-
ка или соодветниот орган или работната организа-
ција, на коп им е доверено да го водат работењето 
па овие фондови односно средства. 

8. Организационата единица на Службата на оп-
штественото книговодство ќе ги изврши доставените 
вирмански налози во смисла на ова упатство од 
расположивите средства на жиро-сметката на одно-
сниот корисник. Ако на жиро-сметката иа односниот 
корисник нема доволно средства за извршување на 
доставените вирмански налози, организационата 
единица на Службата на општественото книговод-
ство ќе ги користи за нивното извршување и сите 
други расположиви средства на тој корисник, без 
оглед на одредбите на членот 336 од Законот за 
книговодството на стопанските организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/66 и 1/68). 

Ако ниту другите расположиви средства на ко-
рисникот на општествени средства не се доволни за 
извршување на доставените вирмански налози, ор-
ганизационата единица на Службата на општестве-
ното книговодство ќе ги евидентира неизвршените 
вирмански налози и ќе го обезбеди нивното извр-
шување на истиот начин како што тоа се прави по 
судски одлуки. 

.9, Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето' во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 63 
27 јуни 1968 година 

Белград 

Генерален директор 
на Службата на општественото 

книговодство, 
Радован Макиќ, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А . 

Врз основа на членот 88 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 НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАН-

СКО ПЛАНИРАЊЕ 

Владимир Пејовски, раководител на групата за 
инвестиции во Сојузниот завод за стопанско плани-
рање, се назначува за помошник генерален дирек-
тор на Сојузниот завод за стопанско планирање. 

Б. бр. 56 
2& јуни 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

336. Резолуција за физичката култура — — 505 
?37. Одлука за начинот на користењето на 

кредитите во странство во 1968, 1969 и 
1970 година за изградба на капаци-
тети за производство на нафта, природен 
гас и цемент — — — — — — — 503 

338. Одлука за измени на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 508 

339. Одлука за измени на Одлуката за мер-
ките и начинот за утврдување посебна 
давачка при увозот на одделни земјо-
делски и прехранбени производи — — 509 

340. Одлука за измени и дополненија на 
Одлуката за давање на користење на 
становите со кои располага Сојузниот 
извршен совет — — — — — — — 509 

341. Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за пресметување и пла-
ќање на придонесите за обнова и изград-
ба на Скопје — — — — — — — 510 

342. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на произво-
дите од месо — — — — — — — 510 

343. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на рибите, 
раковите, школкарите, морските ежови, 
жабите, желките, полжавите и нивните 
преработки — — — — — — — — 512 

344. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за квалитетот на овошјето, зеленчу-
кот и печурките и производите од овошје, 
зеленчук и печурки — — — — — 512 

345. Правилник за измена на Правилникот за 
Техничките прописи за преработка на 
амониумпитрат, за ракување и сместу-
вање на амоииумнитрат, и негови смесови 512 

346. Правилник за дополнение на Правил-
никот за техитшчките мерки за изградба 
на надземни електроенергетски водови 513 

347. Решение за спроведување анкета за ак-
туелните проблеми на работењето на 
стопанските организации — — — — 513 

348. Решение за југословенските стандарди 
од областа на толеранциите на должин-
ски мери — — — — — — — — 513 

349. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за регулирање на односите на 
деловните банки со Народната банка на 
Југославија по работите на краткорочно 
кредитирање — — — — — — — 514 

350. Упатство за постапката за дополнително 
намирување на определени долгови на 
корисниците на општествени средства 515 
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