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Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА 

НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 5 јуни 1968 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 31 мај 1968 
година. 

П. Р. бр. 665 
6 јуни 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Законот за Тарифата на сојузниот данок на 

промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 
4/66, 52/66, 5/67, 18/67 и 31/67) во членот 2 по ставот 
2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Продажба на употребувани предмети од страна 
на граѓани непосредно или преку трговски и дру-
ги работни организации како посредници, или на 
некој друг начин, не се смета за промет на кој се 
плаќа данок на промет на стоки на мало, ако со 
Тарифата не е определено поинаку." 

Член 2 
Во членот 9 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Данок според овој закон не се плаќа ниту на 

прометот на производи што како материјали за ре-
продукција ги купуваат трговски и други претпри-
јатија заради давање на работниците и граѓаните 
за работа^ дома („работа на сиц"), или на занает-
чиски дуќани на преработка, под услов во книго-
водството на тие претпријатија да се обезбедат по-
датоци за набавката и потрошокот на материјалите за 
репродукција и податоци за состојбата и движењето 
на производите добиени од тие материјали.". 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, 
зборовите: „Одредбата на ставот 1" се заменуваат 
со зборовите: „Одредбите на ст. 1 и 2". 

Досегашните ст. 3 до 6 стануваат ст, 4 до 7» 

Член 3 
Во Тарифата на сојузниот данок на промет се 

вршат следните измени и дополненија: 
1) тар. број 3 се менува и гласи: 
„На промет на алкохолни пијачки, освен на 

промет на природно вино и природна ракија, што 
се врши во малопродавната мрежа на трговските и 
производител ските претпријатија и во угостител-
ските претпријатија и угостителските единици 
во нивниот состав, како и на прометот 
што производителските претпријатија и тргов-
ските претпријатија на големо ќе им го извршат 
на угостителските единици од неугостителските ор-
ганизации, работните и други организации што то-
чат односно продаваат алкохолни пијачки на мало 
(освен трговските и угостителските претпријатија), 
и на угостителските дуќани на самостојните 
угостители, се плаќа данок по литар на производ, 
и тоа за: 

Динари 
а) пиво — — — — — — — — 0,64 
б) вештачки ракии: 

— јачина до 25 vol % алкохол — — 1,38 
— јачина над 25 vol % алкохол — 2,00 

в) специјални вина (десертни, ликерски 
и ароматизирани) и десертни пијач-
ки, кога набавната цена за еден ли-
тар изнесува: 
— до 7,00 динари — — — — — 2,03 
— над 7,00 до 10,00 динари — — — 2,90 
— над 10,00 динари — — — — 5,80 

г) ликери и жестоки алкохолни пијач-
ки, кога набавната цена за еден ли-
тар изнесува: 
— до 12,00 динари — — — — 3,30 
— над 12,00 до 17,00 динари — — 7,80 
— над 17,00 динари — — — — 19,50 

З а б е л е ш к а 
1. Како алкохолни пијачки на кои се плаќа 

данок според овој тарифен број се подразбираат 
пивото и останатите алкохолни пијачки, покрај 
споменатите во точката 2 на овој тарифен број, кои 
содржат повеќе од 2 vol % алкохол. 

2. Како природно^ вино и природна ракија, на 
чиј промет не се плаќа данок според овој тарифен 
број, се подразбираат, и тоа: 

— како природно вино: производ што според 
Основниот закон за виното и според другите про-
писи за производството и квалитетот на виното се 
третираат како вино, вклучувајќи ги тука и пенли-
вите вина, освен специјалните вина (десертни, ли-
керски и ароматизирани); 

— како природна ракија: овошни ракии од сли-
ви, цреши, вишни, мешана овошна ракија и др.); 
комовица; вињак јачина до 55 vol % алкохол; дро-
жѓенка; треварица; боровница; (брињевац); анасонка; 
мастика, — ако со прописите со кои се регулира 
нивното производство и квалитет се сметаат за 
природни ракии. 
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3. Не се плаќа данок според овој тарифен број 
на промет на јаболкована, медицинско вино и ме-
довина, ако тие производи се добиени со природни 
алкохолни вриења без додаток на други материи и 
примеси. 

4. Во смисла на овој тарифен број се сметаат: 
— како десертни пијачки: производите како што 

се шери-десерт, рибизлин-десерт и слично; 
— како вештачки ракии: сите ракии, освен оние 

споменати во точката 2 алинеја 2 од оваа забелеш-
ка и оние што според овој тарифен број се сметаат 
за ликери или жестоки алкохолни пијачки; 

— како ликери: производите што според пропи-
сите со кои се регулира нивното производство и ква-
литетот се сметаат за ликери; 

— како жестоки алкохолни пијачки: произво-
дите што се пуштаат во промет под називот: вотка, 
рум, виски, џин, коњак, арак и слично. 

5. Како набавна цена од точката 2 под в) и г) 
на овој тарифен број се подразбира цената искажа-
на во фактурата на добавувачот со вклучената ам-
балажа и со сите други зависни трошоци што се 
наплатуваат од купувачот, а ка ј увозот — вредно-
ста на стоките утврдена според царинските прописи, 
вклучувајќи ја и царината и царинските давачки 
што се наплатуваат при увозот. 

6. Даночен обврзник е трговско претпријатие 
односно угостителско претпријатие које непосредно 
или преку свои деловни единици им ги продава 
производите од овој тарифен број на крајните по-
трошувачи. 

Даночен обврзник е и производителско прет-
пријатие како и трговско претпријатие на големо во 
поглед на прометот на производите од овој тарифен 
број извршен на угостителски единици на ^ у г о с -
тителски организации (домови, клубови, одмора-
лишта ити.), на угостителски дуќани на самостојни 
угостители, слаткарници и други работни органи-
зации што точат односно продаваат алкохолни пи-
јачки на мало, освен кога алкохолните пијачки им 
ги продаваат на стопанските организации од ставот 
1 на оваа точка."; 

2. во тар. број 4, во забелешката, по точката 9 
се додава нова точка 10, која гласи: 

„10. На вински дестилат јачина над 55 vol % 
алкохол се плаќа данок според точката 1 на овој 
тарифен број, освен кога тој дестилат под условите 
од оваа забелешка им се продава како полупроиз-
вод на производителите на вињак заради доработка 
и одлежување."; 

3) во тар. број 10, во забелешката во точката 2 
став 2 по зборот: „импрегнација" се додаваат за-
пирка и зборовите: „масло за амортизери"; 

Во забелешката во точката 4 алинеја 4 зборови-
те: „ако се употреби за ложење печки во домаќин-
ството" се заменуваат со зборовите: „кога им се 
продава на граѓаните за ложење печки во домаќин-
ствата, како и кога се продава за ложење печки во 
училиштата, социјалните установи, амбулантите и 
домовите за ученици и студенти."; 

4) во тар. број 11 износот: „0,07" се заменува со 
износот: „0,09"; 

5) по тар. број 16 се додава нов тар. број 16а, 
кој гласи: 

„На прометот на ткаенини од влачена преѓа со 
учество НЕ,Д 50% до 70% рунска или табачка волна 
квалитет над 30 микрони, како и на прометот на 
ткаенини од вигоњ-преѓа се плаќа данок 6%. 

З а б е л е ш к а 
1. На прометот на ткаенини од влачена преѓа 

со учество над 70 % рунска или тажачка волна ква-
литет над 30 микрони не се плаќа данок. Данок не 
се плаќа ниту на прометот на теписи, ќилими, ќе-
биња, волница и други ткаенини или плетени про-
изводи или преѓа од рунска или табачка волна ква-
литет над 30 микрони. 

2. Содржината на одделни материјали во опре-
делен производ од овој тарифен број, според која 
се предвидени различни даночни стопи, се утврдува 

според прописите за .задолжителните југословенски 
стандарди за квалитетот на текстилните производи."; 

6) во тар. број 18, во забелешката точката 2 се 
менува и гласи: 

„2. Како вршење промет на стоки на големо се 
подразбира купување стоки и продажба на така 
купени стоки во непроменета состојба од складишта, 
или транзитно, со задолжително издавање на фак-
тура. 

Продажба на стоки на граѓани и граѓански 
правни лица на начинот предвиден во ставот 1 на 
оваа точка не се смета за вршење промет на стоки 
на големо". 

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3. Даночен обврзник е работна организација 

која со вршење промет на стоки на големо оства-
рува позитивна разлика во цената или други ре-
довни и вонредни приходи од точката 1 на оваа 
забелешка (надоместок). Овој надоместок не се ут-
врдува по секој одделно извршен промет на стоки 
на големо, т. е. по секоја фактура, туку на вкупно 
извршениот промет на стоки на големо во периодот 
за кој е пропишано плаќањето на данок според овој 
тарифен број." 

Досегашните точ. 3 и 4 стануваат точ. 4 и 5; 
7) во тар. број 19 во забелешката, во точката 1 

по зборот: „кредитни" се додаваат зборовите: „и 
други банкарски". 

Во забелешката, во точката 2 став 2 зборот: „ис-
товидни" се брише, а на крајот на ставот се дода-
ваат две нови реченици кои гласат: „Даночната ос-
новица за други банкарски работи што ги вршат 
овие организации ја сочинува бруто примањето на 
провизијата и другите надоместоци остварени по 
тој основ. На надоместоците што од банките ги ос-
тваруваат работните организации со вршење мену-
вачки работи и со собирање влогови на штедење, не 
се плаќа данок по овој тарифен број." 

Член 4 
На прометот на алкохолните пијачки според тар. 

број 3 од Тарифата на сојузниот данок на промет 
не може да се пропишува паушално плаќање на 
сојузниот данок на промет на стоки на мало. 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престануваат да важат годишните паушални осно-
вици или годишните паушални износи утврдени 
според одредбите на членот 43 од Основниот закон 
за данокот на промет, како и спогодбите склучени 
според одредбите на членот 43а на тој закон, до-
колку се однесуваат на плаќањето на сојузен данок 
на промет на стоки на мало на алкохолни пијачки 
од тар. број 3 на Тарифата, со тоа што од тој ден 
данокот се пресметува и плаќа според одредбите 
на тар. број 3 од Тарифата на сојузниот данок на 
промет. Сојузниот данок на промет на стоки на ма-
ло што даночниот обврзник паушално го платил 
до денот на влегувањето во сила на овој закон за 
промет на алкохолни пијачки, од тој ден до крајот 
на 1968 година, ќе му се врати на даночниот обврз-
ник. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

276. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

т а в о т на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИС-
КИ ИНТЕРЕСНИ СТОПИ И ЗА ДАВАЊЕ НАДО-
МЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ И ДОДАТЕН ИНТЕРЕС 
НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ТОВАР НА 

СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за 

определување на пониски интересни стопи и за да-
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вање надоместок на интересот и додатен интерес 
на определените кредити на товар на средствата на 
федерацијата, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Сојузниот собор од 5 јуни 1968 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 31 мај 
1968 година. 

П. Р. бр. 658 
6 јуни 1968 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ИНТЕРЕСНИ СТОПИ И ЗА ДАВА-
ЊЕ НАДОМЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ И ДОДАТЕН 
ИНТЕРЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ТО-

ВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Член 1 

Во Законот за определување на пониски инте-
ресни стопи и за давање надоместок на интересот и 
додатен интерес на определените кредити на тоЗар 
на средствата на федерацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/66, 17/67 и 42/67) во членот 5 ст. 3 и 4 
се бришат. 

Во десегашниот став 5, кој станува став збо-
ровите: „до 4" се заменуваат со зборовите^ „и 2". 

Член 2 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Народната банка на Југославија ќе им дава на 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи и Сојузната дирекција за резерви на инду-
стриски производи краткорочни кредити за набаву-
вање и чување на пазарните резерви на федераци-
јата со интерес по стопа од 1®/о годишно, во соглас-
ност со посебните сојузни прописи." 

Член 3 
Во членот 8 став 1 стопата: „8°/о" се заменува на 

сите три места со стопата: „6%". 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

277. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
т а в о т на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИСОКАТА ИНТЕРЕСНА 
СТОПА ШТО МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВОРИ ЗА ДА-

ВАЊЕ КРЕДИТИ 
Се прогласува Законот за измена на Законот за 

највисоката интересна стопа што може да се дого-
вори за давање кредити, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 5 
јуни 1968 година и на седницата на Стопанскиот со-
бор од 31 мај 1968 година. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИСОКАТА 
ИНТЕРЕСНА СТОПА ШТО МОЖЕ ДА СЕ ДОГО-

ГОВОРИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Законот за највисоката интересна стопа што 

може да се договори за давање кредити („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 47/66) во членот 1 стопата: „10°/о" 
се заменува со стопата: „8*/о". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

278. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
средствата на стопанските организации, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 5 јуни 1968 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 31 мај 1968 година. 

П. Р. бр. 663 
6 јуни 1968 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за средствата на стопанските орга-

низации („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/68) во чле-
нот 52 ст. 7 и 8 се менуваат и гласат: 

„Стопанската организација може до 60% од сред-
ствата што е должна да ги одвои во резервниот 
фонд во смисла на членот 25 од овој закон, според 
состојбата на овие средства по завршната сметка 
за претходната година, да ги употреби за надомес-
тување на разликата во цените настаната поради 
извршената продажба по намалени цени на стоки 
(на готови производи, полупроизводи, недовршени 
производи, суровини и материјал) кои без такво на-
малување не би можеле да се продадат или би мо-
желе да се продадат во несразмерно подолго вре-
ме од вообичаеното време за продажба на такви 
стоки. Стопанската организација може за овие це-
ли да ги користи и средствата на својот резервен 
фонд што не е должна да ги одвои во резервниот 
фонд во смисла на членот 25 од овој закон. 

Како разлика во цените во смисла на ставот 7 
од овој член се подразбира разликата помеѓу по-
високата цена по која се водат стоките во книго-
водството во смисла на членот 87 од овој закон 
и со продажба остварената пониска цена на сто-
ките." 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-« 

кон престануваат да важат; 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тита, е. p. 

П. P. бр. 657 
6 јуни 1968 година 

Белград 

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

. Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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1) Одлуката за употреба на средствата од ре-
зервниот фонд на стопанските организации за вна-
трешна трговија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
15/59); 

2) Упатството за спроведување на Одлуката за 
употреба на средствата од резервниот фонд на 
стопанските организации за внатрешна трговија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/60), 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4, 

279. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИ-
ВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ПРО-
ДАЖБАТА НА ЗАЛИХИ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ 

СТОКИ ВО 1968 И 1969 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за покривање на раз-
ликата во цените при продажбата на залихи на од-
делни видови стоки во 1968 и 1969 година, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 5 јуни 1968 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 31 мај 1968 година. 

П. Р. бр. 662 
6 јуни 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 
ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ЗАЛИХИ НА ОДДЕЛНИ 

ВИДОВИ СТОКИ ВО 1968 И 1969 ГОДИНА 

Член 1 
Стопанските организации кои стоките (готови 

производи, полупроизводи, недовршени производи, 
суровини и материјал) што се затечени на залихи 
на 31 декември 1967 година, ги продаваат во 1968 и 
1969 година по пониски цени од цените утврдени со 
пописот (инвентарисањето) извршен на 31 декември 
1967 година, можат да го намалат деловниот фонд 
за износот на разликата во цените настаната поради 
таа продажба, со тоа што износот на таа разлика 
да му го надоместат на деловниот фонд од доходот 
остварен во наредните години, и тоа пред распре-
делбата на доходот на лични доходи на работници-
че и на фондови, а најдоцна во рок од 5 години, 
сметајќи ја и годината во која е извршено намалу-
вањето на деловниот фонд. 

Член ? 
Вкупниот износ на намалувањето на деловниот 

фо.нд заснован врз разликата во цените во смисла 
но членот 1 од овој закон, се утврдува со завршните 
сметки ва стопанската организација за 1968 и 1969 
година. 

Член 3 
За распоредот на надоместокот на деловниот 

фонд според членот 1 од овој закон, одлучува ра-
ботничкиот совет на стопанската организација, со 

тоа што износот распореден на една година да не 
може да биде помал од 10 % од вкупниот износ на 
намалувањето на деловниот фонд. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'', 

280. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЦРИДОНЕ-
СОГ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРО-

ШУВАЧКА 

Се прогласува Законот за дополненија на Ос-
новниот закон за придонесот на средствата за за-
едничка потрошувачка, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 5 
јуни 1968 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 31 мај 1968 година. 

П. Р. бр. 667 
6 јуни 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ПРИДОНЕСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА 

ПОТРОШУВАЧКА 

Член I 
Во Основниот закон за придонесот на средства-

та за заедничка потрошувачка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/67), по членот 1 се додава нов член 
1а, кој гласи: 

„Член 1а 
По исклучок од одредбата на ставот 2 од членот 

1 на овој закон, на средствата за заедничка потро-
шувачка што се издвојуваат според членот 1 од 
Законот за издвојување средства за станбена из-
градба се плаќа придонес за изградба на станови 
за учесниците воИародноослободителната војна. 

Републиката ја определува стопата на придо-
несот од ставот 1 на овој член, како и начинот и 
условите за користење на средствата од придоне-
сот/' 

Член 2 
Во членот 3, во членот 4 став 1 членот 5 став 

1 по зборот: „потрошувачка", се додаваат зборовите: 
„од членот 1 на овој закон". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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281. 

Брз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југос давија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

МЕМОРИЈАЛНИОТ КОМПЛЕКС НА 
СУТЈЕСКА 

Се прогласува Законот за финансирање на ра-
ботите за уредување на меморијалниот комплихс на 
Сутјеска, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 5 јуни 1968 година 
и на седницата на Организационо-политичкиот со-
бор од 22 мај 1968 година. 

П. Р. бр. 668 
6 јуни 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА УРЕДУ-
ВАЊЕ НА МЕМОРИЈАЛНИОТ КОМПЛЕКС НА 

СУТЈЕСКА 

Член 1 
За финансирање на работите за уредување на 

меморијалниот комплекс на Сутјеска федерацијата 
обезбедува, без обврска за 'враќање средства во со-
јузниот буџет во износ од 12,751.044 динари. 

Уредувањето на меморијалниот комплекс на 
Сутјеска, чие финансирање се врши според одред-
бите на овој закон, опфаќа: 

1) изградба на споменикот „Битка на Сутјеска"; 
2) изградба на зграда на Тјентиште со панора-

ма на битката на Сутјеска; 
3) урбанистичко и просторно решение на мемо-

ријалниот комплекс на Тјентиптге; и 
4) ликовно решение на панорамата „Битка на 

Сутјеска". 

Член 2 
Средствата од членот 1 на овој закон федера-

цијата ги обезбедува, и тоа: 
1) во 1968 година 1,000.000 динари 
2) во 1969 година 4,982.749 динари 
3) во 1970 година 4,972.885 .динари 
4) во 1971 година 1,795.410 динари 

Член 3 
Ако средствата обезбедени во сојузниот буџет 

за уредување на меморијалниот комплекс на Сут-
јеска во одделна година не бидат во целост потро-
шени во таа година, се пренесуваат за истите на-
мени во наредната година. 

Член 4 
Правата и должностите на инвеститор за из-

вршување на работите утврдени со овој закон ќе 
ги врши Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Босна и Херцеговина, однос-
но правното лице што тој ќе го определи (во пона-
тамошниот текст: инвеститорот). 

Член 5 
Уредувањето на меморијалниот комплекс на 

Сутјеска, чие финансирање се врши со средствата 
обезбедени со овој закон, се врши врз основа на 
инвестициона програма, која мора да биде израбо-
тена во согласност со програмата на работите и 
концепцијата што ја усвои Сојузот на здруженијата 
на борците од Народноослободителната војна на Ју-
гославија на 28 мај 1966 година. 

Член 6 
За извршувањето на работите и потрошокот на 

средствата за уредување на меморијалниот ком-
плекс на Сутјеска инвеститорот е должен секоја 
година, до крајот на февруари, да и поднесе из-
вештај на Сојузната скупштина. 

Член 7 
Работите на уредување на меморијалниот ком-

плекс на Сутјеска, што се финансираат според од-
редбите на овој закон, ќе започнат по влегувањето 
во сила на овој закон, а ќе завршат до 31 декември 
1971 година. 

Член 8 
По завршувањето на работите, меморијалниот 

комплекс на Сутјеска ќе му се предаде на управу-
вање и користење на Националниот парк „Сутјеска" 
— Тјентиште. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

282. 
Брз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 51 ст. 2 и 3 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија, Сојузната скупштина, 
на седницата на Сојузниот собор од 5 јуни 1988 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 31 мај 
1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ 

1. Народната банка на Југославија може секоја 
годиш од износот на каматата што ќе ја наплати 
за сметка на федерацијата по кредитите што ги да-
ва да употреби во смисла на членот 59 од Законот 
за Народната банка на Југославија за надоместок 
на трошоците, и тоа: 

1) до 1,5% од износот на наплатената активна 
камата по дадените кредити, а за покритие на 
трошоците околу спроведувањето на кредитната по-
литика, краткорочно^ кредитирање, кредитната ин-
спекција, анализи и статистики, како и околу вр-
шењето на трезорски работи; 

2) износот на фактичните трошоци што ги има 
по работите на федерацијата и за сметка на феде-
рацијата, и тоа: трошоци за емитирање на пари, 
трошоци на менуваната служба на граничните 
средби, трошоци за механографска обработка за 
склучени и реализирани работи на работните орга-
низации со странство, и трошоци по други работи 
што федерацијата ќе ft ги стави на Банката во 
задача. 

До која височина можат да се движат трошо-
ците од одредбите 1 и 2 на ставот 1 од оваа точка, 
ќе се утврдува со договор помеѓу федерацијата и 
Народната банка на Југославија. Договорот од името 
на федерацијата го склучува сојузниот секретар за 
финансии, по претходна согласност од Сојузниот из-
вршен совет. 

Народната банка на Југославија може во 1968 
година од износот на каматата од ставот 1 на оваа 
точка да го употреби и износот потребен за покри-
вање на трошоците што ги има за плаќање 1,25°/§ 
провизија за стимулирање на овластените мену-
вачи. 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 

АС бр. 991 
6 јуни 1968 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Петар Зечевић е. р. Видое Смилевски, е. р. 

283. 

Врз основа на членот 177 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 5 јуни 1968 година и на седницата на Орга-
низационо-политичкиот собор од 22 мај 1968 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕПОТРОШЕНИТЕ 
СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ НА ИНВЕС-

ТИЦИИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ 

1. Непотрошените средства на сојузниот буџет 
за инвестиции од поранешните години во износ од 
22,938.584 динари што се водат на посебна сметка 
ка ј Службата на општественото книговодство се рас-
поредуваат за инвестициони потреби на одделни со-
јузни органи. 

2. За потребите од точката 1 на оваа одлука 
наведените средства ќе им се доделат според след-
ниов распоред на: 

Динари 
1) Државниот секретаријат за над-

ворешни работи — — — — — — 3,059.440 
2) Сојузниот секретаријат за вна-

трешни работи — . — — — — — — 2,365.840 
3) Секретаријатот за сојузен буџет и 

општи работи — — — — — — — 1,000.000 
4) Сојузната управа за цивилна воз-

душна пловидба — — — — — — 4,400.000 
5) Сојузниот хидрометеоролошки за-

вод— — — — — — — — — — 1.847.560 
6) Управата на зградите на сојуз-

ните органи на Нов Белград — — — 1,331.350 
7) Сервисот за административни и 

сметководствени работи — — — — 1,875.164 
8) Секретаријатот за сојузен буџет 

и општи работи — за исплата на нена-
мирените обврски за инвестиции на 
сојузните органи од поранешните години 2,059.230 

9) Собранието на општината Јајце 5,000.000 
3. Оваа одлука влегува во сила ос-

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 989 
6 јуни 1968 година 

Белград 

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

Претседател 
на Организационо-пол,и- Претседател 

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

284. 
Врз основа на членот 13 став 3 и членот 13а од 

Законот за стоковните резерви на федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 29/66), на 
предлог од директорот на Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА СКЛА-
ДНИОН ПРОСТОР ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ 
НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ВО ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи може од средствата на позитивната 
разлика остварена во 1967 година со работење на 
стоковните резерви на федерацијата и од средства-
та остварени со отплата на ануитети по порано да-
дените кредити на стопански организации да упот-
реби до износ од 90 милиони динари, и тоа: 

1) износ од 60 милиони динари — за учество во 
кредитирањето на изградбата на силоси и други 
складови за сместување и чување на жита; 

2) износ од 30 милиони динари — за учество во 
кредитирањето на изградбата на ладилници, разлад-
ни магацини и други складови за сместување и чу-
вање на месо, маснотии, шеќер и други земјоделски 
прехранбени производи. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произво-
ди ќе и ги даде на онаа деловна банка што ќе по-
нуди најповолни услови. Со договорот за давање на 
средствата ќе се определат, согласно со условите што 
банката ги понудила, покрај другото, условите на 
учеството на банката во кредитирањето на изград-
бата на објектите од точката 1 под 1 и 2 на оваа 
одлука, како и општите услови под кои банката ќе 
им дава на инвеститорите кредити од тие средства. 

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

P. п. бр. 69 
4 јуни 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

285. 
Врз основа на членот 20, во врска со членот 25 

од Законот за девизното работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ПЛА-
ЌАЊАТА ПО УВОЗОТ И ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ 
ПО ИЗВОЗОТ ВО 1968 ГОДИНА ЗА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ГРУПАЦИЈАТА НА ЕЛЕК-
ТРОНСКАТА ИНДУСТРИЈА И ТЕЛЕКОМУНИКА-

ЦИИТЕ 
1. На работните организации од групацијата на 

електронската индустрија и телекомуникациите за 
1968 година им се определува односот помеѓу плаќа-
њата на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали, за чиј увоз е пропишана глобална де-
визна квота, и остварениот девизен прилив по изво-
зот, така што за групацијата на секои 100 динари 
девизен прилив остварен во девизи што се од зна-
чење за одржувањето ликвидноста на земјата во ме-
ѓународните плаќања им припаѓа 93 динари за пла-
ќање на увозот. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 72 
4 јуни 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. p. 

286. 
Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за 

преминување на државната граница и за движење 
во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ПУЛА ЗА 

МЕЃУНАРОДЕН ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ 

1. Во Решението за определување постојан гра-
ничен премин Пула за меѓународен воздушен со-
обраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/67 точка-
та 2 се менува и гласи: 

„2. Преминувањето на државната граница пре-
ку граничниот премин од точката 1 на ова решение 
ќе се врши само во време од секој петок во 22,00 
часот до секој понеделник во 06,00 часот и секој 
вторник во 14,00 часот до секоја среда во 06,00 часот 
во текот на целата година." 

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

P. п. бр. 70 
4 јуни 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

287. 
Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за 

преминување на државната граница и за движење 
во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ 

ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се оп-
ределуваат следните сезонски гранични премини за 
меѓународен сообраќај: 

1) поморските гранични премини: Пиран, Пореч, 
Раб, Хвар, Котор, Тиват, Будва и Улцињ; 

2) аеродромските гранични премини: Гробничко 
Поле—Риека, Бутмир—Сараево и Мостар. 

2. Граничните премини од точката 1 на ова ре-
шение се определуваат за преминување на држав-
ната граница од денот на влегувањето во сила на 
ова решение до 31 октомври 1968 година. 

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

Р. п. бр. 71 
4 јуни 1968 година. 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. p. 

288. 

Врз основа на членот 14 став 4 од Основниот 
закон за безбедноста на сообраќајот на јавните па-
тишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65), сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗНАЦИТЕ ШТО НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СОО-
БРАЌАЈОТ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ИМ ГИ ДА-

ВААТ ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА 

Член 1 
Знаците што ги даваат милиционерите и другите 

службени лица што врз основа на овластувањето 
од законот вршат контрола и регулирање на сообра-
ќајот на патиштата (во натамошниот текст: знаците), 
согласно со Основниот закон за безбедноста на 
сообраќајот на јавните патишта, мораат да се да-
ваат на начин со кој нивното значење за учесни-
ците во сообраќајот станува јасно и недвосмислено. 

Милиционерите и другите службени лица од 
ставот 1 на овој член (во натамошниот текст: овлас-
тените службени лица) се должни при давањето на 
знаците на патот да се постават така што да можат 
лесно да бидат уочени од сите учесници во сообра-
ќајот на кои им се наменети знаците. 

АКО знаците му се даваат на определен учесник 
во сообраќајот, тие мораат да бидат дадени на начин 
што од нив да може несомнено да се заклучи на 
кого од учесниците во сообраќајот се однесуваат 
тие. 

Член 2 
Учесниците во сообраќајот се должни непосред-

но по примениот знак да постапат по барањето што 
со помош на знак е ^изразено. 

Член 3 
Знаците што на учесниците во сообраќајот им 

ги даваат овластените службени лица се: знаци што 
се даваат со раце и со положбата на телото, звучни 
знаци и светлосни знаци. 

Член 4 
Знаците што се даваат со рацете и со полож-

бата на телото ги имаат следните значења: 
1) една рака подигната вертикално — значи за-

должително запирање за сите возила. Ако овој 
знак е даден на раскрсница, тој не значи обврска 
за запирање за оние возила што веќе влегле во 
раскрсницата односно за возила што не можат на 
безбеден начин прописно да се запрат. Ако овој 
знак е даден на отворен пат, тој го има наведеното 
значење само кога овластеното службено лице се 
наоѓа на коловозникот; 

2) една рака хоризонтално предрачена — значи 
затворен сообраќај за сите учесници во сообраќајот 
чиј правец на движење го сече правецот во кој е 
испружена раката; 

3) лесно мавтање со рака горе-долу, со дланка-
та свртена надолу — значи дека возачите во чиј 
правец се дава овој знак треба да ја намалат брзи-
ната на движењето на возилата; 

4) кружење со раката во лактот од десно на 
лево — значи дека возачите во чиј правец се дава 
овој знак треба да го забрзаат движењето на своето 
возило; 

5) подигната и испружена рака со дланката на-
сочена спрема определено возило — значи задолжи-
телно запирање за возачот на тоа возило; 

6) тело во нормален стоечки став или тело во 
истиот став со рацете хоризонтално одрачени —• 
значи дека возилата што доаѓаат од правецот спре-
ма кој се свртени плеќите односно градите на ов-
ластеното службено лице мораат да се запрат, а 
возилата што доаѓаат од бочните страни на ова 
лице дека имаат право да минат. 

Кога сообраќајот е затворен со знаците од ста-
вот 1 точ. 1 и 6 на овој член, на одделни учесници 
во сообраќајот може со знак од ставот 1 точка 4 
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на овој член да им се дозволи натамошно движење, 
ако со тоа се обезбедува побрзо одвивање на сообра-
ќајот. 

Член 5 
АКО со знаци се регулира сообраќајот на раскрс-

ница, знаците од членот 4 став 1, тон. 1,2 и 6 од овој 
правилних може да ги дава само овластено служ-
бено лице кое се наоѓа во средиштето на раскрс-
ницата. 

Ако на една раскрсница се наоѓаат повеќе ов-
ластени службени лица кои помагаат во регулира-
њето на сообраќајот, знаците што ги даваат тие 
лица мораат да бидат усогласени со знаците што 
ги дава овластеното службено лице што се наоѓа 
во средиштето на раскрсницата. 

Член 6 
За давање знак од членот 4 став 1 точ. 1 до 5 

на овој правилник може да се користи таблица од-
носно палка за регулирање на сообраќајот. 

Таблицата за регулирање на сообраќајот има 
форма на круг со пречник 12 с т . Основата на таб-
лицата е во жолта боја со црвен раб во широчина 
2 cm.. На жолтото поле со црни слова е напишано: 
„STOP". 

Таблицата за регулирање на сообраќајот мора 
да биде обложена со рефлексивна материја, а може 
да биде притодена и така што да може да се освет-
ли со сопствен извор на светлина. 

Палката за регулирање на сообраќајот е наиз-
менично бојосана со бела и црна боја и мора да биде 
осветлена со сопствен извор на светлина. 

Член 7 
Во вршењето на работите на контролата и ре-

гулирањето на сообраќајот, овластените службени 
лица можат да даваат и звучни знаци. 

Звучните знаци се даваат со посебен уред за 
давање звучни знаци на моторно возило или со 
пишталка. 

ЗВЈ Г ЧНИОТ знак што се дава со посебен уред на 
моторно возило се состои од низа тонови од разни 
височини (завивачки звук). 

Член 8 
Звучните знаци што се даваат со посебен уред 

за дазање звучни знаци на моторно возило се упо-
требуваат само во комбинација со светлосните зна-
ци од членот 11 став 1 од овој правилник, и имаат 
значење на соодветниот светлосен знак со ној се 
даваат. 

Звучните знаци со пишталка се применуваат 
само во комбинација со знаците што се даваат со 
раце, и тоа само кога работите на контролата и 
регулирањето на сообраќајот се вршат без користе-
ње на моторно возило. 

Член 9 
Звучните знаци што се даваат со пишталка ги 

имаат следните значења: 
1) едно кратко свирнување — значи повик до 

учесниците на сообраќајот што ќе го чујат да му 
обрнат внимание на овластеното службено лице кое 
со помош на соодветен знак ќе изрази определено 
барање; 

2) повеќе едноподруго кратки свирнувања — 
значат дека некој од учесниците во сообраќајот 
постапил противно на барањето изразено со даде-
ниот знак, на правилата на сообраќајот или поста-
вените сообраќајни знаци; 

3) едно долго свирење дадено истовремено со 
вертикално подигната рака,— има значење на зна-
кот од членот 4 став 1 точка 1 на овој правилник. 

Звучниот знак од ставот 1 точка 1 од овој член 
се употребува само при регулирање на сообраќајот 
на раскрсници. 

Кога е даден звучниот знак од ставот 1 точка 
2 на овој член, сите учесници во сообраќајот што ќе 
го чујат ваквиот знак се должни со гледање во 
овластеното службено лице да се известат дали овој 
знак се однесува на нив. Наспоредно со давањето 
на овој знак, овластеното службено лице е должно 
на пропишаниот начин да покаже на кој учесник 
во сообраќајот се однесува дадениот знак и што 
е должен тој да стори. 

Член 10 
Во вршењето на работите на контролата и ре-

гулирањето на сообраќајот, овластените службени 
лица можат да даваат и светлосни знаци. 

Светлосните знаци се даваат со посебен уред 
за давање светлосни знаци на моторно возило или 
со средства што се користат рачно (фенер, батери-
ска ламба и ел.). 

Член 11 
Светлосните знаци што се даваат со посебен у-

ред за давање светлосни знаци на моторно возило ги 
имаат следните значења: 

1) две треперливи светла, од кои едното е во 
сина а другото во црвена боја, што наизменично се 
палат на посебни моторни возила што придружуваат 
определени личности — значат обврска за возачот 
којшто ќе ги сретне овие моторни возила или во-
зила што се под придружба, или кој што ќе биде 
пристигнат од овие возила — да се запре, строго да 
се придржува кон наредбите што му ги даваат ли-
цата од придружбата, да го продолжи движењето 
дури откако сите возила под придружба ќе минат, 
да им го отстапи првенството за минење на овие 
возила и да не ги претекува, како и обврска за пе-
шаците да се отстранат, заради пропуштање на овие 
моторни возила или придружни возила, од коловоз-
никот; 

2) треперливо светло во сина боја на возилата 
со право на првенство — значи обврска за сите во-
зачи што ќе го видат, освен за возачите на возила 
под придружба, да му го отстапат првенството за 
минење на возилото од кое се даваат тие знаци и, 
по потреба, да ги запрат своите возила додека тоа 
возило не мине, а за пешаците — обврска да се 
отстранат, заради пропуштање на овие моторни во-
зила, од колозозникот; 

3) светлосниот знак „ЅТОР-MILICIJA" — зна-
чи обврска за возачот на возилото што се наоѓа не-
посредно зад возилото на органот на внатрешните 
работи да го запре своето возило. 

Светлосните знаци од ставот 1 точ. 1 и 2 на овој 
член се поставуваат така што да се видливи за учес-
ниците во сообраќајот на кои им се наменети тие. 

Светлосниот знак „ЅТОР-MILICIJA" се на-
оѓа на задната страна на возилото, на табла во 
црвена боја чии димензии се 35X15 cm. 

Член 12 
Светлосниот знак што се дава со средства што 

се користат рачно (фенер, батериска ламба и ел.) 
е постојано црвено светло, со кое овластеното слу-
жбено лице мафта попречно во однос на патот, О-
вој знак значи обврска за сите возачи да ги за-
прат своите возила. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 3441-33/10 
4 јуни 1968 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Радован Стијачић е. р* 
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289. 
Врз основа на членот 4 став 2, членот 37 став 2 

и членот 41 ст. 1 и 2 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), во согласност со Сојузниот совет за здрав-
ство 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 ЖИТОТО, МЕЛНИЧКИТЕ ПРОИЗ-
ВОДИ, ЛЕБОТ И ПЕЦИВОТО, ТЕСТЕНИНИТЕ И 

КЕКСОТ 
Член 1 

Во Правилникот за квалитетот на житото, мел-
ничките производи, лебот и петтото , тестенините и 
кексот („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/63, 2/64 и 
10/68) во членот 63 по ставот. 2 се додава нов став 3, 
кој гласи: 

„Општинското собрание ќе го определи начинот 
на завиткувањето на леб и печиво, како и денот од 
кој лебот и печивото при продажба на мало мораат 
да се завиткуваат, со тоа што тој рок да не може 
да биде подолг од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 6600/1 
5 јуни 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривое Јелиќ, е. р. 

290. 
Врз основа на членот 1 став 2 од Уредбата за 

општите услови за давање потрошувачки кредити 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/66, 42/66, 27/67, 
51/67, 8/68 и 17/68), сојузниот секретар за стопан-
ството издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ШТО НЕ МО-

ЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ НА КРЕДИТ 
1. Стопанските и другите работни организации 

не можат да продаваат на кредит според одредбите 
на Уредбата за општите услови за давање потрошу-
вачки кредити — индустриски прехранбени произ-
води. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за индустри-
ските производи што не можат да се продаваат на 
кредит („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/66). 

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

Бр. 2911/3 
4 јуни 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривое Јелиќ, е. р. 

291. 
Врз основа на членот 10 од Законот за измени 

и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот 
данок на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/66), во спогодба со сојузниот секретар за стопан-
ство, сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ПОПИС НА СТОКИ-
ТЕ ЗА КОИ СЕ МЕНУВААТ СТОПИТЕ НА СОЈУЗ-
НИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И 
УПЛАТУВАЊЕТО НА ТОЈ ДАНОК 

1. Трговските, угостителските и другите работни 
организации што вршат промет на алкохолни пи-

јачки на мало за кои со Законот за измени и до-
полненија на Законот за Тарифата на сојузниот да-
нок на промет („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/68) 
се пропишани даночни стопи во фиксен износ по 
единица на мера, ќе извршат попис на залихите на 
тие производи по видовите и количините алкохолни 
пијачки со состојбата на 13 јуни 1968 година, и од 
тој ден, а по извршениот попис, на продадените ал-
кохолни пијачки ќе пресметуваат и уплатуваат да-
нок според новите даночни стопи. 

Пописот на залихите на алкохолни пијачки да-
ночните обврзници го организираат на начинот и 
според постапката според кои се врши попис на 
стоки при изхменување на продавните цени на стоки 
во кои е укалкулирѕн данокот на промет на стоки 
на мало (комисиско мерење, броење). 

За извршениот попис се составува записник во 
потребен број примероци. Еден примерок од запис-
никот даночните обврзници и доставуваат на Слу-
жбата на општественото книговодство ка ј која и-
маат жиро-сметка, а еден примерок на месно над-
лежната служба на пазарната инспекција. 

2. Надлежниот општински орган на управата ќе 
го организира пописот на алкохолни пијачки ка ј 
угостителските дуќани на самостојните угостители 
— граѓани, како и ка ј единиците основани за вр-
шење угостителски услуги на членовите на работ-
ните заедници и на членовите на организациите, ка ј 
кои на 13 јуни 1968 година ќе се затечат на залихи 
овие производи, и ќе го утврдат износот на данокот 
на промет со примена на пропишаните нови даночни 
стопи по единица на мера. 

За извршениот попис се составува записник во 
потребен број примероци. Записникот го потпишу-
ваат членовите на комисијата и сметкополагачот 
односно водителот на единицата или угостителскиот 
дуќан. 

Износите на данокот на промет утврдени спо-
ред одредбите на оваа точка даночните обврзници 
се должни да ги уплатат на соодветната сметка 
определена со Наредбата за уплатување на прихо-
дите на општествено-политичките заедници и оп-
штествените фондови („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/67 и 7/68) во рок од 30 дена од денот иа по-
писот. 

Патните трошоци на членовите на комисијата 
паѓаат на товар на уплатениот данох на промет од 
ставот 3 на оваа точка. 

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

Бр. 4-4736/1 
12 јуни 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

292. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките 

и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произво-
ди („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68), во соглас-
ност со сојузниот секретар за стопанство и со со-
јузниот секретар за надворешна трговија, директо-
рот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ 
НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/68, 
20/68, 21/68 и 22/68) во точката 1 во одредбата под 
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40 на крајот точката се заменува со точка и запирка 
и по тоа се додаваат седум нови одредби, кои гласат: 
„41) 011-40-10 Кокошки заклани 02.02/1 

во износ од 1,30 динари за 
1 килограм; 

42) 025-00-10 Јајца свежи во лушпа, 04.05/1а, в 
кокошкини 
во износ од 0,20 динари за 
1 парче; 

43) 025-00-20 Јајца (во лушпа) кокош- 04.05/16 
кини, конзервирани 
во износ од 0,20 динари за 
1 парче; 

44) 025-00-40 Јајца во прав 04.05/2а 
во износ од 16,00 динари за 
1 килограм; 

45) 025-00-50 Ја јца смрзнати, жолчка 04.05/26 
во износ од 2,75 динари за 
1 килограм; 

46) 599-51-10 Скроб од пченка 11.06/16 
во износ од 0,34 динари за 
1 килограм: 

47) 599-51-40 Скроб од компир 11.08/1г 
во износ од 1,34 динари за 
1 килограм." 

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

Бр. 17-79/1 
7 јуни 1968 година 

Белград 
Директор 

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

По извршеното спор ед ув ање со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за југо-
словенските стандарди за подножја на сијалици за 
моторни возила, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/68, на македонски јазик, се п о т п а д -
нале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ЗА ПОДНОЖЈА НА СИЈАЛИЦИ ЗА МО-

ТОРНИ ВОЗИЛА 
Во точката 1 по уводната реченица треба да се 

додаде испуштениот меѓунаслов: „Подножја за си-
јалици:", во втората алинеја наместо зборовите: 
„Р 45t-41" треба да стои: „Р 45-41", а во деветтата 
алинеја наместо зборовите: „JUS N.L1.179" треба да 
стои: „JUS N.L1.178" и по тоа да се додаде испуш-
тениот текст на десеттата алинеја: „— Гранично ме-
рило за префокусно подножје Р 45t-41 на готови 
сијалици — — — — — — — JUS N.L1.179". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград. 23 мај 1968 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА У-
ТВРДУВАЊЕ НА СМИСЛАТА НА ТОЧКАТА 4 ОД 
ОДЛУКАТА НА СИС ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ 
НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И ЗА ПОНИШТУВАЊЕ 
НА ТОЧКАТА 15 СТАВ 1 И ТОЧКАТА 20 ОД У-
IIATCTBOTO НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА КУПУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌА-
ЊЕ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕ-
ЛОВИ ПО ОСНОВ НА ПРЕСМЕТАНАТА АМОРТИ-

ЗАЦИЈА 
Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 

законитоста на точката 15 став i и уставноста на 
точката 20 од Упатството на Народната банка на 
Југославија — Главна централа, Белград, што го 
носи називот: „Купување девизи за плаќање на у-
возот на опрема и резервни делови по основ на 

пресметаната амортизација", бр. 161/153 од 1 јули 
1967 година врз основа на јавната расправа одржана 
на 21 март 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се утврдува дека смислата на точката 4 од 

Одлуката на Сојузниот извршен совет за височи-
ната на делот на амортизацијата до кој работните 
организации можат да купуваат девизи за плаќање 
на опрема и резервни делови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/66, 11/67 и 18/68) е во тоа дека со неа 
само се определува намената на девизните средства 
на работните организации по основ на амортизаци-
јата на опремата пресметана за 1961 и наредните 
години а неискористени до крајот на 1966 година и 
дека, спрема тоа, не и одговара на таа смисла тол-
кувањето дека со неа се определуваат и правата 
на работните организации во поглед на видовите на 
девизи. 

2. Се поништуваат точката 15 став 1 и точката 
20 од Упатството на Народната банка на Југослави-
ја — Главна централа, Белград, што го носи на-
зивот: „Купување девизи за плаќање на увозот на 
опрема и резервни делови по основ на пресметаната 
амортизација", бр. 161/153 од 1 јули 1967 година 
(„Девизно пословање", бр. 16/67). 

3. Во поглед на поединечните акти оваа одлука 
го има правното дејство од членот 32 на Законот 
за Уставниот суд на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63). 

4. По повод предлогот на работничките совети 
на Претпријатието за меѓународна шпедиција и 
транспорт „Траншпед" — Белград, Претпријатието 
за меѓународен и внатрешен авто-транспорт и ме-
ѓународна шпедиција „Војводина" — Нови Сад л 
Автомобилското претпријатие за внатрешен и ме-
ѓународен транспорт „Београд" — Белград, Устав-
ниот суд на Југославија ја оценуваше законитоста 
на точката 15 став 1 и уставноста на точката 20 
од наведеното упатство на Народната банка на Ју-
гославија — Главна централа, Белград, та утврди: 

Врз основа на овластувањето од членот 28 на 
Законот за девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66 и 54/67),. Сојузниот извршен совет 
ја донесе Одлуката за височината на делот од амор-
тизацијата до кој работните организации можат да 
купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни 
делови („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66, 11/67 и 
18/68). Со таа одлука е определено, помеѓу другото, 
дека работните организации имаат, по правило, пра-
во од овластените банки да купуваат девизи во 
противвредност до 10% од амортизацијата на о-
премата пресметана за текуштата година по пропи-
шаните стопи (точка 1) и од тоа да можат да ко-
ристат до 50% за плаќање во девизи што се од зна-
чење за запазување на ликвидноста во плаќањата 
со странство (точка 2). Средствата добиени со при-
мена на процентот од поранешните прописи на из-
носите на амортизацијата пресметани за 1961 и на-
редните години, а неискористени до 31 декември 
1966 година, можат, според Одлуката, да се користат 
само за целите од членот 28 на Законот за девизното 
работење (точка 4). 

Заради спроведување на наведената одлука на 
Сојузниот извршен совет, Народната банка на Ју-
гославија — Главна централа, Белград, го донесе 
најпрвин Упатеното под називот: „Купување девизи 
за плаќање на увозот на опрема и резервни делови 
по основ на пресметаната амортизација", бр. 176/142 
од 21 декември 1966 година („Девизно пословање", 
бр. 25/66) кое се применуваше од 1 Јануари 1967 го-
дина. По тоа таа банка донесе ново упатство под 
ист назив, бр. 161/153 од 1 јули 1967 година. Во точ-
ката 15 став 1 на новото упатство определено е ра-
ботните организации што не го искористиле правото 
на купување девизи по основ на пресметаната и у-
платената амортизација за периодот од 1 јануари 
1961 година до 31 декември 1966 година, дека можат 
правото на неискористените девизи почнувајќи од 
1 јануари 1967 година да го користат во видови де-
визи на начинот предвиден за користење девизи 
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добиени врз основа на амортизаијата на опремата 
пресметана за 1967 година. Со точката 19 на новото 
упатство ставено е вон сила Упатството, бр. 176/142 
од 21 декември 1966 година, додека со точката 20 на 
новото упатство е определено тоа да се применува 
од 1 јануари 1967 година. 

Разгледувајќи ја Одлуката на Сојузниот извр-
шен совет за височината на делот од амортизацијата 
до кој работните организации можат да купуваат 
девизи за плаќање на опрема и резервни делови, 
Судот, врз основа на членот 250 од Уставот на Ју-
гославија, утврди дека со одредбите на точката 4 
од таа одлука се определува само намената на сред-
ствата добиени со примена на процентот од пора-
нешните прописи на износите на амортизацијата 
пресметана за периодот од 1961 до 1966 година а не-
искористени во тој период, т. е. дека од 1 јануари 
1967 година тие средства можат да се користат за 
целите од членот 28 на Законот за девизното ра-
ботење. Според мислењето на Судот, со Одлуката не 
се регулираат правата на работните организации во 
поглед на видовите девизи здобиени врз основа на 
порано важечките прописи. 

Бидејќи со точката 15 став 1 од- Упатството, бр. 
161/153 од 1 јули 1967 година Народната банка на 
Југославија — Главна централа — Белград пропи-
ша дека работните организации, што не го искорис-
тиле правото на купување девизи по основ на прес-
метаната и уплатената амортизација за периодот од 
1961 до 1966 година, можат почнувајќи од 1 јануари 
1967 година да го користат правото на купување де-
визи за плаќање опрема и резервни делови најмногу 
во височина до 50с/о за плаќање во странство со 
девизи што се од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања, тоа на тој на-
чин Банката ги пречекорила овластувањата на чле-
нот 44 од Законот за Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 47/66) според 
кои упатствата на Народната банка на Југославија 
за спроведување на девизната политика мораат да 
бидат во согласност со прописите со кои се опре-
делува таа политика. 

Освен тоа, Уставниот суд утврди дека точката 
20 од наведеното упатство на Народната банка на 
Југославија е несогласна со одредбите на членот 
154 став i од Уставот на Југославија, бидејќи врз 
основа на таа точка на Упатството му е дадено 
повратно дејство кое во исклучителни случаи може 
да се одреди само со закон. Фактот дека ова упат-
ство го замени упатството под истиот назив што 
дотогаш важело, не ја исклучува несогласноста на 
точката 20 на нападнатото упатство со наведената 
уставна одредба бидејќи новото упатство според 
својата содржина не е сосема идентично со порано 
важечкото упатство. 

Од тие причини Судот ги уважи предлозите на 
работничките совети на наведените претпријатија, 
па точката 15 став 1 и точката 20 од Упатството на 
Народната банка на Југославија — Главна центра-
ла, Белград, бр. 161/153 од 1 јули 1967 година, ги по-
ништи и на тој начин даде можност работните ор-
ганизации чие право е потредено со поединечни 
акти донесени врз основа на поединечни одредби од 
наведеното упатство да имаат, под условите од чле-
нот 32 од Законот за Уставниот сзгд на Југославија, 
право да бараат измена на тие акти. 

5. Оваа одлука е донесена на седницата на 
Уставниот суд на Југославија, одржана на 1 април 
1968 година. 

• 6. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се об-
јави и во „Девизно пословање", службено гласила 
на Народната банка на Југославија. 

У бр. 644/67 
1 април 1968 година 

Белград 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПО-
НИШТУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 9 ОД ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
НА КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ ТИТОГРАД 
Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 

законитоста на членот 9 од Правилникот за начи-
нот на остварувањето на здравствената заштита на 
осигурените лица на Комуналната заедница на со-
цијалното осигурување на работниците Титоград, 
врз основа на јавната расправа одржана на 22 ап-
рил 1968 година донесе 

О Д Л У К А 
1. Се поништува членот 9 од Правилникот за 

начинот на остварувањето на здравствената зашти-
та на осигурените лица на Комуналната заедница на 
социјалното осигурување на работниците Титоград 
(„Службени лист СР Црне горе", бр. 20/67). 

2. Собранието на Комуналната заедница на со-
цијалното осигурување на работниците Титоград на 
седницата одржана на 17 јули 1967 година донесе 
Правилник за начинот на остварувањето на здрав-
ствената заштита на осигурените лица на Кому-
налната заедница на социјалното осигурување на 
работниците Титоград (во натамошниот текст: Пра-
вилникот). Во членот 9 од Правилникот е пропи-
шано дека оние осигурени лица што користат здрав-
ствена заштита без оглед на реонизацијата на спе-
ци ја листичката служба од членот 8 на Правилни-
кот, без упат на надлежниот ординирачки лекар, ги 
поднесуваат патните трошоци како и трошоците на 
прегледот-услугата во височина од 40% од цената. 
А ако лекар од определена здравствена установа 
издаде упат без оглед на одредбите на членот 8 од 
Правилникот, трошоците на таквиот преглед-услуга 
и патните трошоци треба да ги поднесува онаа 
здравствена установа чиј лекар го издал упатот. 
Натаму е предвидено дека ако осигуреникот на лич-
но барање биде упатен на специјалистички преглед 
без оглед на одредбите на членот 8 од Правилникот, 
ординирачкиот лекар при издавањето на упатот 
треба да назначи дека трошоците на прегледот-у-
слугата паѓаат на товар на осигуреникот, во кој слу-
чај не издава патен налог. 

По повод барањето на Медицинскиот центар 
„Данило I" од Цетиње, Уставниот суд на Југосла-
вија на седницата од 7 февруари 1968 година по 
сопствена иницијатива поведе постапка за оценува-
ње на законитоста на членот 9 од Правилникот. 

Според одредбите на членот 32 од Основниот 
закон за здравственото осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на 
СФРЈ" бр. 15/65, 29/66, 52/66 и 23/67) — (во ната-
мошниот текст: Законот) собранијата на комунал-
ните заедници се овластени да ги пропишуваат по-
блиските услови и начинот на остварувањето на 
здравствената заштита што се обезбедува на товар 
на фондот на здравственото осигурување. Според 
становиштето на Уставниот суд на Југославија тие 
немаат овластување да определуваат во кој обем 
фондовите ги поднесуваат трошоците навздраЕСтве-
ната заштита во ситуациите кога осигуре-
ното лице користи здравствена заштита на на-
чин кој не е предвиден со Законот, пропи-
сите донесени врз основа на Законот, пра-
вилникот односно договорите склучени со здрав-
ствените установи. Имено, самиот Закон со одред-
бата на членот 32 став 5 го регулирал прашањето 
на обемот на трошоците што во споменатите ситуа-
ции паѓаат на товар на фондот. Со оваа одредба на 
Законот е пропишано дека во таквите случаи фон-
дот ги поднесува трошоците на здравствената заш-
тита во обемот што им одговара на трошоците за 
користењето на здравствената заштита во соглас-
ност со Законот, правилникот или склучените дол го-
вори со здравствените установи. Тоа, воедно, значи 
дека осигуреното лице во споменатите случаи ја 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, е. р. 
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поднесува само разликата во трошоците за кори-
стената здравствена заштита доколку тие трошоци 
се поголеми од трошоците што се предвидени за 
користење на здравствена заштита на начинот про-
пишан од страна на комуналната заедница во со-
гласност со Законот. 

Бидејќи од изложеното произлегува дека самиот 
Закон го пропишал обемот на поднесувањето на 
трошоците и за фондот на здравственото осигуру-
вање и за осигурените лица во ситуациите кога 
здравствената заштита се користи на начин кој не 
е во согласност со начинот пропишан од страна на 
комуналната заедница, собранието на Комуналната 
заедница Титоград не можела со својот правилник 
да пропише поинаква обврска на осиугрените лица 
од онаа што е пропишана со Законот, ниту да ги 
обврзе здравствените установи самите да ги подне-
суваат трошоците на здравствената заштита ка ј 
други здравствени установи кога нивниот лекар ќе 
издаде упат без оглед на одредбите на членот 8 од 
Правилникот. 

Врз основа на изложеното Уставниот суд на Ју-
гославија зазеде становиште дека собранието на Ко-
муналната заедница на социјалното осигурување на 
работниците Титоград со членот 9 од Правилникот 
го пречекорило овластувањето од членот 32 став 4 
од Основниот закон за здравственото осигурување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
објави и во „Службени лист СР Црне Горе". 

У бр. 551/67 
22 април 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија. 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ЛИБАН 
I 

Се назначува 
Чедомил Цврље за извонреден и ополномоштен 

алгбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Либан. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Свој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 94 

3 јуни 1968 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

275. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет — — — — — — — — — 445 

276. Закон за измени на Законот за определу-
вање на пониски интересни стопи и за 
давање надоместок на интересот и дода-

Страна 
тен интерес на определените кредити на 
товар на средствата на федерацијата — 447 

277. Закон за измена на Законот за највисо-
ката интересна стопа што може да се до-

^ говори за давање кредити — — — — 447 
278.у Закон за измена на Законот за средствата 

на стопанските организации — — — — 447 
279. Закон за покривање на разликата во це-

ните при продажбата на залихи на 
одделни видови стоки во 1968 и 1969 
година — — — — — — — — — 448 

280. Закон за дополненија на Основниот за-
кон за придонесот на средствата за заед-
ничка потрошувачка — — — — — 448 

281. Закон за финансирање на работите за 
уредување на меморијалниот комплекс 
на Сутјеска — — — — — — — — 449 

282. Одлука за надоместоците на Народната 
банка на Југославија за извршување на 
определени работи — — — — — — 449 

283. Одлука за распоредување на непотроше-
ните средства на сојузниот буџет на ин-
вестиции од поранешните години — — 450 

284. Одлука за утврдување на програмата за 
користење на средствата за изградба 
складиштен простор за сместување и чува-
ње на стоковните резерзи на федерација-
та во прехранбени производи — — — 450 

285. Одлука за определување на односот по-
меѓу плаќањата по увозот и девизниот 
прилив по извозот во 1968 година за ра-
ботните организации од групацијата на 
електронската индустрија и телекомуни-
кациите — — — — — — — — — 450 

286. Решение за измена на Решението за опре-
делување постојан граничен премин Пула 
за меѓународен воздушен сообраќај — 451 

287. Решение за определување сезонски гра-
нични премини за меѓународен сообраќај 451 

288. Правилник за знаците што на учесниците 
во сообраќајот на јавните патишта им 
ги даваат овластените службени лица — 451 

289. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за квалитетот на житото, мелничките 
производи, лебот и пецивото, тестенините 
и кексот — — — — — — — — 453 

290. Наредба за индустриските производи 
што не можат да се продаваат на кредит 453 

291. ^Наредба за начинот на вршење попис на 
стоките за кои се менуваат отопите на 
сојузниот данок на промет на стоки на 
мало и за начинот на пресметувањето и 
уплатувањето на тој данок — — — — 453 

292. Наредба за дополнение на Наредбата за 
височината на посебната давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи — — — — — — — 453 

Исправка на Решението за југословенските 
стандарди за подножја на сијалици за 
моторни возила — — — — — — — 454 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
утврдување на смислата на точката 4 од 
Одлуката на СИС за височината на де-
лот на амортизацијата и за поништување 
на точката 15 став 1 и точката 20 од Упат-
ството на Народната банка на Југосла-
вија за купување девизи за плаќање на 
увозот на опрема и резервни делови по 
основ на пресметаната амортизација — 454 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за по-
ништување на членот 9 од Правилниикот 
за начинот на остварувањето на здрав-
ствената заштита на осигурените лица на 
Комуналната заедница на социјалното о-
сигурување Титоград — — — — — 454 
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