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407. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИ-

ЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА 

Се прогласува Законот за дополнение на За-
конот за Фондот на федерацијата за кредитирање 
на стопанскиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 30 јули 1968 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 29 јули 1968 година. 

ПР бр. 706 
31 јули 1968 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТО-
ПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-

НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА 
Член 1 

Во Законот за Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на стопанскиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и краишта („Служ-
бен лист. на СФРЈ", бр. 8/65, 26/66 и 28/66) по членот 
40 се додава нов член 40а, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на членот 40 став 
1 од овој закон, кредитите што во периодот од 1961 
до 1965 година и се дадени на Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина од средствата на 
федерацијата за унапредување на развојот на сто-
пански недоволно развиените републики и краишта, 
и се отстапуваат на таа република заедно со сите 
ануитети по тие кредити. 

Ануитетите по кредитите од ставот 1 на овој член 
што втасуваат до крајот на 1970 година, а што биле 
предвидени како приход на Фондот, ќе ги покрие 
Фондот од своите вкупни средства во периодот од 
1966 до 1970 година, ако тие средства се остварат 
во износ поголем од 8.200 милиони динари. Ако тој 
износ не се остзари или ако остварениот вишок 
изнесува 8.200 милиони динари не биде достаточен 
за покритие на износот на ануитетите што втасуваат 
до 1970 година, федерацијата од сите свои располо-
живи средства ќе му го надомести на Фондот це-
локупниот износ односно соодветната разлика на 
отпишаните ануитет*! што втасуваат до крајот на 
1970 година. 

Ануитетите што се уплатени до 30 јуни 1968 
година Фондот ќе и ги стави на располагање на 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 
најдоцна до крајот на 1968 година." 

Член 2 
Народната банка на Југославија ќе му одобри 

на Фондот, од динарските средства на федерацијата 
формирани со користење на странски заеми што се 
водат кај Народната банка на Југославија, кредит 
во износ од 43,3 милиони динари, со рок за враќање 
до крајот на 1970 година — за покритие .на обврс-
ките на Фондот од членот 40а став 3 на Законот 
за Фондот на федерацијата за кредитирање на сто-
панскиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

408. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ^ 
УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХО-

ДОТ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Се прогласува Основниот закон за утврдување-

то и распределбата на доходот во работните орга-
низации, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1968 годи-
на и на седницата на Стопанскиот собор од 29 
јули 1968 година. 

ПР бр. 691 
30 јули 1968 година 

Белград 

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

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДО-

ХОДОТ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Работните луѓе во здружен труд со општествени 
средства, се здобиваат со доход и располагаат со 
него како со резултат на својот и општествениот 
труд. 

Во својот и заедничкиот интерес тие го распре-
делуваат доходот согласно со начелото за распре-
делба според трудот и солидарноста на работните 
луѓе, во согласност со статутот, другите општи акти 
и законите. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Член 2 
Правото на здобивање и распределба на доходот 

работните луѓе го остваруваат во сите форми на 
здружен труд (работни единици и други форми на 
здружен труд во работна организација, работни 
организации и асоцијации на работни организации). 

Со статутот^, на работната организација или »со 
договор врз основа на статутот се утврдуваат фор-
мите на здружениот труд, се уредуваат меѓусебните 
односи во здобивањето и распределбата на доходот 
како и во користењето и располагањето со сред-
ствата. 

Член 3 
Одредбите на овој закон се однесуваат на сите 

форми на здружениот труд за кои со статутот или 
со договор врз основа на статутот е предвидено са-
мостојно да се здобиваат и да го распределуваат 
доходот (во натамошниот текст: самостојна органи-
зација на здружен труд). Ј 

Член 4 
Кога самостојните организации на здружен 

труд формираат заеднички организации: деловни 
здруженија, договорни заедници и други деловни 
асоцијации, за основните односи во распределбата 
на доходот и за основните прашања на користењето 
и располагањето со фондовите во тие организации 
одлучуваат или се согласуваат работните луѓе во 
самостојните организации на здружен труд, што ги 
формираат овие заеднички организации. 

. Основните односи во распределбата на оства-
рениот доход во смисла на ставот 1 од овој член се 
утврдуваат врз основа на мерилата определени со 
договорот или друг акт или врз основа на распре-
делбата утврдена со завршната сметка. Основните 
прашања на користењето и располагањето со фон-
довите се уредуваат со програмата и планот на ко-
ристењето и располагањето со фондовите. 

Средствата што самостојните организации на 
здружен труд ги вложиле во заедничката органи-
зација од ставот 1 на овој член и доходот со кој — 
сразмерно на својот труд и вложените средства — 
ќе се здобијат во таа организација, се составен дел 
на нивните средства односно нивниот доход. Само-
стојните организации на здружен труд со договор 
можат да се обврзат дел или целиот доход што ќе 
го остварат како резултат на заедничкиот труд во 
заедничката организација да го вложуваат во за-
едничките фондови за определени намени и тие 
фондови да ги управуваат заеднички органи. 

Распределбата на остварениот доход, како и ко-
ристењето и располагањето со фондовите во орга-
низациите од ставот 1 на овој член, се врши соглас-
но со договорот со кој се формираат тие организа-
ции. 

Работните луѓе на овие заеднички организации 
имаат право на дел од доходот според својот придо-
нес во заедничката работа и право на самоуправно 
располагање со тој дел на доходот. 

Одредбите на договорот што им се спротивни на 
ст. 1 и 3 на овој член се сметаат неважечки. 

Ако за заедниците на работните организации 
основани со закон не е изречно определено поинаку, 
одредбите на ст. 1 до 6 од овој член важат и за 
овие заедници. 

Член 5 
При одлучувањето за распределбата на доходот 

работните луѓе во самостојните организации на 
здружен труд се раководат од своите трајни пое-
динечни и заеднички интереси и од потребата за 
постојано проширување на материјалната основа на 
општествениот труд. 

При утврдувањето на политиката и мерилата за 
распределба на доходот, работните луѓе во само-
стојните организации на здружен труд се должни 
да се придржуваат кон прифатените самоуправни 
спогодби и договори. 

Член в 
Одредбите На овој закон се однесуваат на само-

стојните организации на здружен труд во сите оп-
штествени дејности. 

Со закон може да се отстапи од одделни од-
редби на овој закон во поглед на работните ор-
ганизации што вршат дејности на општествени 
служби, комунални дејности и дејности од посебен 
општествен интерес, држејќи се кон неговите на-
чела. 

II. Утврдување на доходот 

Член 7 
Доходот на самостојната организација на здру-

жен труд се утврдува на тој начин што од вкуп-
ниот приход се одбиваат материјалните трошоци на 
работењето односно дејноста (во натамошниот текст: 
работењето) и амортизацијата. 

Член 8 
Вкупниот приход на самостојната организација 

на здружен труд ја претставува вредноста што таа 
ја остварила со своето работење. 

Како вредност остварена со работењето на са-
мостојната организација на здружен труд, покрај 
вредноста на продадените стоки и извршените услу-
ги јфактурирана реализација), се сметаат и сите 
други приходи " остварете со нејзиното работење: 
приходите врз основа на договори за обединување 
на средства за заедничко работење; приходот од ка-
мата на позајмени средства односно од камата зас-
метана на вредноста на стоките или услугите про-
дадени односно извршени на кредит; приходот од 
камата на депонирани средства и по основ на учес-
тво во кредитниот фонд на банката; вредноста на 
стоките од сопствено производство и на сопствените 
услуги употребени за сопствени инвестициони пот-
реби или за други цели што имаат карактер ни 
крајна потрошувачка; вредноста на стоките одно-
сно услугите што им се дадени односно извршени ла 
други лица без надоместок, како и други приходи, 
освен приходите што според посебни прописи се 
внесуваат во фондовите и во други посебни средства 
на самостојната организација на здружен труд. 

Како вкупен приход на самостојната организа-
ција на здружен труд се сметаат и вредностите од 
ставот 2 на овој член остварени со други самостој-
ни организации на здружен труд во состав на иста 
работна организација (интерна реализација). 

Данокот на промет на стоки на мало засмета и 
при продажбата на стоки не претставува вкупен 
приход на самостојната организација на здружен 
труд. 

Член 9 
Како материјални трошоци на работењето на 

самостојната организација на здружен труд се сме-
таат трошоците што се сторени заради остварување 
на вкупниот приход, освен амортизацијата и изда-
тоците што врз основа на овој и други закони се 
надоместуваат од доходот или од фондот и другите 
посебни средства на самостојната организација на 
здружен труд. 

Амортизацијата се пресметува во согласност со 
прописите за амортизацијата на основните сред-
ства на работните организации. 

Член 10 
Материјалните трошоци на работењето и амор-

тизацијата се надоместуваат од вкупниот приход во 
износите што се однесуваат на работењето од кое 
е остварен вкупниот приход. 

Самостојните организации на здружен труд мо-
жат да одлучат одделни материјални трошоци на 
работењето, што не се во зависност од обемот на 
работењето, и амортизацијата во целина да се на-
доместуваат од вкупниот приход утврден за пре-
сметковниот период на работењето во кој настанале 
овие трошоци. 
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Член 11 
Доходот остварен во текот на една деловна го-

дина самостојната организација на здружен труд 
го утврдува и го распределува со годишната за-
вршна сметка, EQ согласност со статутот и законот. 
Распоредениот доход самостојните организации на 
здружен труд можат да го користат само во рам-
ките на расположивите средства. 

Деловните резултати остварени во текот на го-
дината самостојните организации на здружен труд 
ги утврдуваат со периодичните пресметки во сог-
ласност со статутот и законот. 

Доходот утврден со периодичната пресметка 
може да се користи за обртни средства, но не мо-
же да се распоредува во фондовите ниту да се ко-
ристи за вложувања во основни средства, ако со за-
конот не е определено поинаку. 

III. Распределба на дохоцрг 

Член 12 
Самостојните организации на здружен труд го 

распоредуваат доходот на дел за. проширување на 
материјалната основа на трудот, вклучувајќи го и 
издвојувањето во нивните резервни фондови, и на 
дел за задоволување на личните и заедничките пот-
реби на работните луѓе. 

Придонесите за буџетите, за социјално осигуру-
вање,-како и за други заеднички потреби на работ-
ните луѓе што не се задоволуваат во самостојната 
организација на здружен труд, можат да се плаќаат 
само од личниот доход (бруто личен доход), ако со 
законот не е определено поинаку. 

Работните луѓе во самостојната организација на 
здружен труд можат да одлучат од доходот да под-
мируваат определени издатоци за потребите на оп-
штествените служби или да вршат вакви издвојува-
ње од доходот врз основа на самоуправните спо-
годби со организациите што ги вршат тие дејности. 

Ако од доходот на самостојната организација 
на здружен труд со закони се утврдуваат обврските 
за издвојување за општествени потреби (законски 
обврски: придонеси, даноци и други давачки), то-
гаш со тие закони се определува и начинот на нив-
ното извршување. При тоа општествено-политич-
ките заедници се должни височината на тие обвр-
ски да. ја усогласуваат со општите движења на до-
ходот и со општите движења во стопанството. 

Член 13 
Од доходот на самостојната организација на 

здружен труд се подмируваат и се надоместуваат: 
каматите на кредитите и надоместоците за други 
банкарски работи, премиите за осигурување, обврс-
ките од доходот по основ на обединување на сред-
ства за заедничко работење и другите договорни 
обврски што врз основа на законот се подмируваат 
од доходот. 

Член 14 
Деловните средства со кои располага, засмету-

вајќи ги и средствата здобиени врз основа на кре-
дит — ако со договорот за кредитот не . е договорено 
поинаку, самостојната организација на здружел 
труд може, ца сметка на доходот со кој ќе се здо-
бие, да ги користи, за исплата на аконтација на лич-
ните доходи на работниците; за плаќање на текуш-
тата заедничка потрошувачка на работниците која 
нема карактер на инвестициона потрошувачка; и за 
плаќање на договорните и законските обврски што 
се подмируваат или се надоместуваат од доходот. 

Обврските од членот 12 став 4 и од членот 13 од 
овој .закон како и исплатените аконтации на лич-
ните доходи на работниците се надоместуваат од 
доходот најмалку во делот што се однесува на ра-
ботењето од кое е остварен доходот. 

Член 15 
Со општиот акт на самостојната организација на 

здружен труд се утврдуваат основите и мерилата 
според кои остварениот доход се распоредува на 
средства за проширување на материјалната основа 
на трудот и на средства за задоволување на 
личните и заедничките потреби на работните луѓе. 

Со општиот акт на самостојната организација 
на здружен труд се утврдуваат основите и мерилата 
според кои работните луѓе учествуваат во распре-
делбата на средствата за задоволување на личните 
и заедничките потреби на работните луѓе. 

Член 16 
Заради согледување на резултатите од своето 

работење и за обезбедување на елементите за рас-
пределба на доходот, самостојната организација на 
здружен труд го следи движењето на сите елемен-
ти што влијаат врз остварувањето на вкупниот 
приход и доход и за таа цел особено ги евиденти-
ра: состојбата, изворите и употребата на сите сред-
ства; приходите и основите според кои се оствару-
ваат; материјалните трошоци на работењето и амор-
тизацијата; како и доходот и неговата распределба 
по основните елементи и добивката. 

Со посебен сојузен закон се утврдуваат наче-
лата на водењето на книговодството и минимумот на 
единствените сметки што самостојните организации 
на здружен труд се должни да ги водат во своето 
книговодство во смисла на ставот 1 од овој член. 

Член 17 
Ако самостојната организација на здружен труд 

не оствари по завршната сметка доход во височина-
та потребна да се надоместат од него исплатените 
аконтации на личните доходи или да се подмират 
минималните лични доходи пресметани за периодот 
на работењето за кој не се исплатени аконтации на 
личните доходи, Исплатените средства за текуштата 
заедничка лотрошувачка на работниците која нема 
карактер на инвестициона потрошувачка, договор-
ните и . законските обврски, сб во делот што се од-
несува на работењето од кое е остварен доходот, — 
се смета дека работела со загуба. 

Ако самостојната организација на здружен труд 
од остварениот доход по завршната сметка, кој е 
утврден врз основа на материјалните трошоци на 
работењето и амортизацијата пресметана по пропи-
шаните стопи, се во износот кој се однесува на ра-
ботењето од кое е остварен вкупниот приход (член 
10 став 1) како и од расположивите средства на 
својот резервен фонд не може да ги надомести, 
покрај договорните обврски од доходот, и минимал-
ните лични доходи на работниците и законските 
обврски, се во делот кој се однесува на работењето 
од кое е остварен доходот, — се ослободува од об-
врската за издвојување и надоместување од дохо-
дот сразмерен дел од сите законски обврски,- и тоа 
во делот што се однесува на работењето од кој е 
остварен доходот, а во износот за кој тие средства 
не се доволни. 

Самостојната организација на здружен труд што 
работела со загуба е должна да состави своја сана-
циона програма во која ќе предвиди мерки за от-
странување на причините што довеле до загубата, 
како и ќе ги предвиди роковите и начинот на надо-
местувањето во наредниот период на потрошените а 
иеподмирени издатоци од ставот 1 на овој член. 

Спрема самостојна организација на здружен 
труд што не ќе состави санациона програма според 
ставот 3 на овој член или која нема да го стори 
веројатно тоа дека во наредниот ^период ќе ги на-
домести од вкупниот приход односно доход наведе-
ните издатоци, или која усвоената санациона про-
грама не ја извршува, како и спрема самостојната 
организација на здружен труд од ставот 2 на овој 
член — можат да се преземат со закоп предвиде-
ните мерки. 
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Спрема самостојна организација на здружен 
труд што е во состав на работна организација, мо-
жат, во случајот од ст. 1 до 4 на овој член, од стра-
на на работната организација во чиј состав е, да се 
преземаат мерките утврдени со статутот на работ-
ната организација и со законот. 

Член 18 
Самостојните организации на здружен труд, ос-

тварувајќи ги заедничките интереси на работните 
луѓе, се договараат за условите за здобивање на до-
ходот и за начелата што ќе служат како критери-
уми при утврдувањето на основите и мерилата за 
распределба на доходот. 

Со спогодбите постигнати со меѓусебно договара-
ње на самостојните организации на здружен труд 
можат да се преземаат обврски дека ќе се придр-
жуваат кон утврдените основи и мерила за рас-
пределба на доходот и личните доходи, како и да се 
предвидат санкции во случај на нарушување на 
одделни договорни прецизирања. 

Спогодбите од ст. 1 и 2 од овој член се право-
моќни ако се склучени во писмена форма и се при-
фатени од самостојните организации на здружен 
ТРУД, во согласност со нивниот статут. 

Член 19 
Заради усогласување на поединечните и заед-

ничките интереси на работните луѓе, создавање за-
еднички основи за решавање одделни прашања од' 
областа на здобивањето и распределбата на доходот 
и личните доходи на работниците, се установува оп-
штествено договарање помеѓу асоцијациите на ра-
ботните организации, синдикатите и извршните ор-
гани на општествено-политичките заедници. 

Барање за договарање во смисла на ставот 1 од 
овој член можат да поднесат асоцијациите на ра-
ботните организации, синдикатите, Сојузниот, ре-
публичкиот и покраинскиот извршен совет, односно 
органот определен со статутот или со општиот акт 
на општината.^ 

Со статутите или општите акти на синдикатите 
односно стопанските комори или соодветните заед-
ници на работните организации на општествените 
дејности, се определува кои организации на син-
дикатот односно асоцијации на работните организа-
ции можат да го поднесуваат ова барање. 

Барањето за договарање во смисла на ст. 1 и 2 
од овој член му се поднесува на претседателот на 
соодветниот совет на собранието на општествено-по-
литичката заедница. 

Претседателот на советот од ставот 4 на овој 
член, на кого барањето за договарање му е поднесе-
но, е должен да поведе постапка за договарање и 
да определи член на советот што ќе ја раководи по-
стапката за договарање. 

Спогодбите постигнати со општествено догова-
рање важат за работните организации кога тие ќе 
ги прифатат во согласност со нивниот статут, ако 
со законот не е определено поинаку. 

Член 20 
Ако во постапката за општествено договарање 

во смисла на членот 19 од .овој закон не се постигне 
спогодба за прашањата што биле предмет на дого-
варањето, соодветниот совет на собранието на оп-
штествено-политичката заедница може, на барање 
на еден од иницијаторите, да донесе своја препо-
рака. 

Член 21 
Заради поттикнување на сеопштествениот развој, 

уедначување на условите за здобивање на доход, 
обезбедување на материјалната основа на трудот и 
"што подоследно спроведување на начелото за рас-
пределба спрема трудот, со закон можат да се про-
пишуваат мерките на општественото насочување на 
распределбата на доходот вклучувајќи ги и мерки-
те со кои се отстрануваат разликите во доходите и 
во личните доходи што не се засновани врз резул-
татите на трудот. 

Со атакон може да се утврди прогресивно одано-
чување на износот на средствата издвоени за лични 
доходи КОЈШТО ја надминува височината на износот 
на личните доходи утврдени со спогодбата односно 
со законот. 

Со законот за воведување на прогресивното ода-
ночување на средствата за лични доходи се опре-
делува и намената на употребата на средствата ос-
тварени со тоа оданочување, со тоа' што тие сред-
ства да не можат да се употребат за буџетска пот-
рошувачка. 

IV. Казнени одредби 

Член 22 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за стопански престап работната организација: 
1) ако на товар на вкупниот приход ги надо-

местува како материјални трошоци издатоците што 
се надоместуваат од доходот, фондовите или други-
те посебни средства (член 9 ст£в 1); 

2) ако материјалните трошоци и амортизацијата 
ги надоместува од вкупниот приход противно на од-
редбата на членот 10 од овој закон; 

3) ако остварениот доход во текот на деловнгѕта 
година го утврди и го,распредели со годишната за-
вршна сметка противно на одредбите на законот 
(член 11 став 1); 

4) ако доходот утврден со периодичната прес-
метка го распоредува во фондовите или го користи 
за вложување во основни средства противно на од-
редбите на законот (член 11 став 3); 

5) ако деловните средства со кои располага ги 
користи противно на одредбата на членот 14 став 1 
од овој закон; 

6) aK<f законските и договорните обврски ги на-
доместува од доходот противно на одредбата на 
членот 14 став 2 од овој закон. 

Член 23 
За стопански престап од членот 22 на овој закон 

ќе се казни и одговорното лице во работната орга-
низација со парична казна до 2.000 динари, ако деј-
ствието не претставува кривично дело. 

Одговорното лице нема да се казни за стопан-
ски престап од членот 22 на овој закон ако одбило 
налог да изврши такво дејствие, па писмено укажа-
ло на неговата незаконитост, а дејствието го извр-
шило дури откако добило нов налог, во писмена 
форма, за извршување на дејствието. 

Директорот односно негов заменик ќе се казни 
за стопански престап од членот 22 на овој З&кон со 
парична казна до 2.000 динари ако не ставил пред-
лог до надлежниот државен орган за запирање из-
вршувањето на ^законитиот заклучок на органите 
на управувањето на работната организација. 

Член 24 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

казнувањето за стопански престап на работната ор-
ганизација и одговорните лица во работната орга-
низација ќе се применуваат и врз самостојните ор-
ганизации на здружен труд во работната органи-
зација што имаат својство на правно лице. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 25 
Поради воведување на начинот за утврдување 

на вкупниот приход според фактурираните реал иза-
ција (член 8), на самостојните организации на здру-
жен труд не можат да им се зголемат законските 
обврски од членот 12 став 4 на овој закон. 

Член 26 
Од 1 јануари 1969 година престануваат да ва-

жат: 
1) Законот за утврдување на вкупниот приход и 

доход на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 8/61, 26'61 и 12/63 и „Службен лист на 
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СФРЈ", бр. 52/63, 4;64, 14/65 и 34/65), освен одредбата 
на членот 36 од тој закон што ќе се применува до 
донесувањето на нов закон за филмот; 

2) Одлуката за определување на видовите при-
ходи што можат да се засметаат во вкупниот при-
ход на банките и на определените стопански орга-
низации („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/64); 

3) Наредбата за материјалните и другите тро-
шоци на работењето на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 4/62 и.22/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63, 40 63, 3/64, 31'64 
и 57'бЅ); 

4) Наредбата за издатоците за службени и ра-
ботни облеки и обувки што се признаваат како ма-
теријални трошоци на стопанските, организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/61 и 24'62 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 26'63 и 57/65); 

5) одредбите на другите прописи што се во 
спротивност со одредбите на овој закон, освен од-
редбите на посебни закони што се однесуваат на 
работните организации од членот 6 став 2 на овој 
закон, ако се во согласност со начелата на овој 
закон. 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1969 година, освен 
одредбите на членот 14 став 1 и чл. 18 до 20, кои 
ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

409. 

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 ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И 

ПРАВА 
* Се прогласува Законот за "измени и дополненија 

на Основниот закон за данокот на промет на не-
движности и права, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 19 јули 
1968 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 29 јули 1968 година. 

ПР бр. 693 
30 јули 19158 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖ-

НОСТИ И ПРАВА 
Член 1 

Во Основниот закон за данокот на промет на 
недвижности и права („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), во членот 5 точ. 3 до 5 се бришат. 

Досегашните точ. 6 до 11 стануваат точ. 3 до 8. 
Во новата точка 8 зборовите: „фондот за стан-

бена изградба" се заменуваат со зборовите: „работ-
ните и други организации и другите корисници на 
општествени средства издвоени за станбена из-
градба". 

Член 2 
По членот 5 се додава нов член 5а, кој гласи: 
„Покрај ослободувањето од членот 5 на овој за-

кон, со републички закон може да се определи да-
нок на промет на недвижности и права да не се 
плаќа: 

1) во случаи на пренос на недвижности по ос-
нов на експропријацијата, при што можат да се 
пропишат критериумите и мерилата за давање на 
тоа ослободување и олеснеше; 

2) кога за земјиште опфатено со арондацијата 
односно комасацијата се дава надоместок според 
Законот за искористувањето на земјоделското зем-
јиште; 

3) кога водостопанските организации купуваат 
земјиште со цел за вршење инвестициони работи 
заради унапредување на земјоделството и шумар-
ството; 

4) кога работната организација што се занимава 
со земјоделство или со шумска дејност или со про-
изводство на семе и садници продава недвижности 
во општествена сопственост заради купување други 
недвижности со цел за арондација* на земјиштето 
односно за изградба на заради на друго место што 
е попогодно за вршење на таа дејност." 

Член 3 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Отопите на данокот на промет на недвижнос-

ти и права се прогресивни. ПрогресивниТе даночни 
стопи можат да се определат и зависно од цената 
за 1 квадратен метар површина на земјиште, однос-
но од цената за 1 квадратен метар изградена повр-
шина на градежен објект. 

За промет на земјиште со изграден градежен 
објект, стопите можат да се определат посебно за 
делот на вкупната даночна основица што се одне-
сува на земјиштето — според цената за 1 квадра-
тен метар површина на земјиштето, а посебно за 
делот на вкупната даночна основица што се од-
несува на изградениот градежен објект — според 
цената за 1 квадратен метар на изградената по-
вршина на објектот. 

Отопите можат да се определат посебно за зем-
јоделско земјиште а посебно за градежно земјиште, 
а можат да се определат и спрема одделни потесни 
реони на општината. 

Отопите на данокот на промет на недвижности 
и права се пропишуваат со одлука на општинското 
собрание." 

Член 4 
По членот 16 се додава нов член 16а, кој гласи: 
„Во предметите на правото на сопственост на 

недвижности судовите се должни да му доставуваат 
на надлежниот орган на управата на општината 
препис на договорот за пренос на правото на соп-
ственост на недвижноста." 

Член 5 
Членот 34 се менува и гласи: 
„Без доказ за платениот данок. на промет на 

недвижности и права не може да се изврши заве-
рување на потписите на договорот за пренос на 
правото на сопственост и за другото право на не-
движноста, односно не може да се изврши запишу-
вање на преносот на правото на сопственост и на 
друго право на недвижноста во јавните книги." 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

410. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за придонесите и даноците на 
граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина, на 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1968 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 29 
јули 1968 година. 

ПР бр. 700 
30 јули 1968 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА 

ГРАЃАНИТЕ 
Член 1 

Во Основниот закон за придонесите и даноците 
на граѓаните („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 32/64, 
52/66, 15/67, 31/67 и 54/67) во членот 13 став 2 по 
зборот: „пропорционални" запирката и зборовите 
Го крајот на ставот се бришат. 

Член 2 
Во членот 24 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Разрез и наплата на данокот на товарни друм-

ски моторни и приклучни возила и комби-возила 
врши надлежниот орган на управата на општината 
на чија територија се наоѓа живеалиштето на об-
врзникот. Ако обврзникот на данокот нема живе-
алиште на територијата на општината во која по-
стојано живее неговото потесно семејство, разрез и 
наплата на данокот врши "надлежниот орган на 
управата на општината на чија територија постоја-
но живее неговото потесно семејство". 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6. 
По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„На граѓани* што според природата на дејноста 

истата ја вршат на територијата на повеќе општини, 
како што се особено превозничката, градежно-моп-
тажната и други дејности што ќе ги определи со-
јузниот секретар за финансии, разрез и наплата на 
придонесите и даноците им врши надлежниот орган 
на управата на општината на чија територија об-
врзникот има живеалиште. Ако обврзникот па при-
донесот односно данокот нема живеалиште на тери-
торијата на општината^ во која постојано живее не-
говото потесно семејство, разрез и наплата на при-
донесите односно даноците врши надлежниот орган 
на управата на општината на чија територија живее 
неговото потесно семејство." 

Член 3 
По членот 24 се додава нов член 25, кој гласи: 
„Работите за извршување на законот и другите 

прописи во областа на сојузниот придонес и дано-
кот и со нив поврзаните работи се работи од интерес 
за целата земја. 

Сојузните органи на управата се одговорни за 
спороведувањето на одредбите од ставот 1 на овој 
член." 

Член 4 
Во членот 26 ставот 1 се менува и гласи: 
„Со републички закон ќе се определи кои об-

врзници на придонеси односно на даноци се должни 
да водат деловни книги. Општинското собрание 
може обврската за водење деловни книги да ја про-
пише и за другите обврзници." 

На крајот на ставот 3 наместо точката се става 
запирка и се додаваат зборовите: „со тоа што таа 
основица да не може да биде помала од основицата 
од чл. 76 и 81 на овој закон." 

Ставот в се менува и гласи: 
„Со републички закон и прописи донесени врз 

основа на тој закон односно со одлука на општин-

ското собрание ќе се пропише начинот за водење 
на деловните книги како и начинот за утврдување 
на нивната веродостојност. Видовите деловни книги 
и начинот на нивното водење можат да се рропи-
шат различно за одделни категории обврзници на 
придонеси и даноци." 

Член 5 
Во членот 31 ставот 4 се менува и гласи: 
„По .исклучок од одредбата на ставот 3 од овој 

член на обврзниците што втасаните износи на при-
донесите односно даноците не ќе ги платат во рок 
од 6 месеци од денот на втасаноста за плаќање, 
може да им се изврши присилна наплата на тие из-
носи и од имотот што им служи за вршење на деј-
носта, под услов во тој рок без успех да се пре-
земани мерки за присилна наплата од друг имот и 
од приходот на обврзникот." 

Член 6 
Во членот 36 по точката 4 се додава нова точка 

5, која гласи: 
„5) данок на товарни друмски моторни и при-

клучни возила и комби-возила;". 
Досегашната точка 5 станува точка 6. 

Член 7 
Во членот 44 став 1 точката 4 се брише. 
Досегашните точ. 5 до 14 стануваат точ. 4 до 13. 
Во новата точка 9 на крајот се додаваат зборо-

вите: „и од примањата за повремена работа на чле-
нови на младински организации во младински за-
други и сервиси"-

Ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 8 
Во членот 67 по зборовите: „бруто-приход" се 

додаваат зборовите: „(придонес по одбивање)". 
По ставот 1 се додаваат четири нови става, кои 

гласат: 
„Ако со републички закон не е определено пои-

наку, со одлука на општинското собрание се про-
пишува за кои занаетчиски и други стопански деј-
ности и за кои обврзници што вршат такви дејности 
се утврдува придонес од занаетчиски дејности на 
еден од начините од ставот 1 на овој член. 

Основицата или годишниот износ на придонесот 
од занаетчиски дејности за одделни обврзници мо-
же врз основа на одлука на општинското собрание 
да се утврди и со спогодба помеѓу општината и об-
врзникот за една или повеќе години, ако со репуб-
лички закон не е определено поинаку. ? 

При спогодбено утврдување на годишниот из-
нос на придонесот од ставот 3 на овој член посебно 
се утврдува износот на придонесот на секоја ошнте-
ствено-политичка заеднина што го вовела. 

Годишните износи на придонесот од ставот 3 
на овој член за сакоја општествено-политичка заед-
ница се утврдуваат сразмерно со учеството на сто-
пати на придонесот на таа општествено-политич-
ка заедница во збирот на стопите на придокесог 
од сите општествено-политички заедници." 

Член 9 
Членот 68 се брише. 

Член 10 
Во членот 69 ставот 3 се менува и гласи: 
„Со одлука на општинското собрание се опре-

делуваат основите и мерилата за утврдување на го-
дишната паушална основица од ставот 1 на овој 
член за одделни групи обврзници или за одделни 
обврзници, како и условите под кои годишната пау-
шална основица може да се утврди во износ пеглал 
од најголемиот годишен износ на личниот доход од 
работен однос на работниците од определена стопанска 
организација која врши иста или слична дејност. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Член 11 
Чл. 70 и 71 се бришат. 

Член 12 
Во членот 72 ставот 3 cq менува и гласи: 
„Отопите на придонесот од ставот 1 на овој член 

можат да бидат различни по одделни извори на 
приходи." 

Член 13 
Членот 74 се брише. 

Член 14 
Ео членот 76 зборовите: „по правило/' и запир-

ката пред нив се бришат. 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 

член, со одлука на општинското собрание можат да 
се определат условите под кои основицата на при-
донесот може на одделни групи обврзници или на 
одделни обврзници да им се утврди во износ помал 
од едногодишниот просечен личен доход на работ-
ниците од тој став." 

Член 15 
Членот 77а се менува и гласи: 
„Со републички закон — за придонесот што го 

воведува републиката, односно со одлука на општин-
ското собрание — за придонесот што го воведува 
општината, можат да се определат различни стопи 
на придонесот од занаетчиски дејности, по групи 
дејности или по одделни дејности, како и по одделни 
струки од иста дејност, односно зависно од тоа дали 
основицата на придонесот се утврдува во паушален 
износ или според фактичкиот доход." 

Член 16 
Во членот 81 зборовите: „по правило," и запир-

ката пред нив се бришат. 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 

член, со одлука на општинското собрание можат да 
се определат условите под кои основицата на придо-
несот може на обврзниците од одделни дејности да 
им се утврди во износ помал од едногодишниот про-
сечен личен доход на работниците од тој став." 

Член 17 
Во членот 82а ставот 2 се менува и гласи: 
„Отопите на придонесот од ставот 1 на овој член 

можат да бидат различни по одделни извори на 
приходи." 

Член 18 
Во членот 83а став 1 зборовите: „независно од 

одредбите на чл. 80 и 83 на овој закон," се бришат. 

Член 19 
Во членот 87 ставот 1 се менува и гласи: 
„Отопите на придонесот од авторски права мо-

жат да бидат различни, според одделни видови ав-
торски права, како и според тоа дали приходот од 
авторски права го остварува самиот автор или лице 
врз кое е пренесено авторското право." 

Член 20 
Чл. 91 до 95а се менуваат и гласат: 

„Член 91 
Обврзник на придонесот од вкупниот приход на 

граѓаните е лице што има живеалиште во Југосла-
вија, а кое во текот на една календарска година ќе 
оствари вкупен чист приход од сите извори над 
определениот износ. 

Обврзник на придонесот во смисла на ставот 1 
од овој член е и југословенски граѓанин кој ќе ос-
твари личен доход кај југословенско претставниш-
тво или организација во странство, ако од тој личен 
доход не се плаќа придонес односно данок во стран-
ство. 

Обврзник на придонесот од вкупниот приход 
на граѓаните е и странски стручњак од членот 82а 
на овој закон кој со работа во Југославија ќе ос-
твари од сите извори во текот на една календарска 
година вкупен чист приход над определениот износ. 

Член 92 
Како вкупен чист приход се смета вкупниот из-

нос на сите лични доходи и приходи што обврзни-
кот на придонесот од вкупниот приход на граѓаните 
ќе го оствари во една календарска година во Југо-
славија од сите извори, како и доходот остварен 
во смисла на членот 91 став 2 од овој закон нама-
лен за придонесите и даноците што се плаќаат спо-
ред овој закон и другите придонеси и даноци што 
се плаќаат од личните доходи и приходи според по-
себните сојузни прописи. 

Кај обврзници на кои придонесот им се утвр-
дува според катастарскиот приход, според годиш-
ната паушална основица во годишен паушален из-
нос, како и кај обврзниците на кои придонесот им 
се определува според спогодбено утврдената осно-
вица или во спогодбено утврдениот годишен износ, 
како вкупен чист приход се смета приходот што 
обврзникот фактично го постигнал, по одбивање на 
сите придонеси односно даноци, без оглед на кој 
начин му е утврден придонес односно данокот. 

На обврзниците што придонесот од личниот до-
ход го плаќаат во процент од секој поединачно ос-
тварен бруто-приход, при утврдувањето на чистиот 
приход ќе им се признаат трошоците што биле 
нужни за остварување на тој приход, под условите 
и на начинот што ќе ги пропише републиката. 

На обврзникот на придонесот од членот 91 став 
3 на овој закон вкупниот чист приход ќе му се на-
мали за 30°/о на име издатоци за социјално осигуру-
вање и други издатоци во врска со неговиот престој 
во Југославија. 

Во вкупниот чист приход од ставот 1 на овој 
член влегуваат и примањата по основот на пензии. 

Во се друго вкупниот чист приход се утврдува 
на начинот и по постапката определени со репуб-
личкиот закон. 

Член 93 
Придонесот од вкупниот приход на граѓаните го 

воведуваат републиките. Републиките можат ова 
право да го пренесат врз други општествено-поли-
тички заедници. 

Член 94 
Основицата на придонесот од вкупниот приход 

на граѓаните ја сочинува вкупниот чист приход на 
обврзникот остварен во годината • за која се врши 
разрез на придонесот, намален за износот што го 
пропишува републиката односно друга општествено-
-политичка заедница врз основа на републички 
закон. 

Член 95 
Отопите на придонесот од вкупниот приход на 

граѓаните се прогресивни. 
Отопите на придонесот од ставот 1 на овој член 

ги пропишува републиката односно друга опште-
ствено-политичка заедница врз основа на репуб-
лички закон. 

Член 95а 
Ако странски стручњак од членот 91 став 3 на 

овој закон во домашна стопанска организација во 
која се вложени средства на странско лице оствари 
примања за работа којашто траела пократко од 
една година, ќе му се разреже придонес според осно-
вицата пресметана на годишен износ, а потоа ќе му се 
намали сразхмерно со времето за кое работел по-
малку од една година. 

Домашна стопанска организација е должна, во 
рокот определен за поднесување пријави за разрез 
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иа придонесот од вкупниот приход на граѓаните на 
остварениот чист приход на странски стручњак во 
претходната година, по одбивање на неоданочди-
виот износ, да го пресмета и да го запре од прима-
ната на стручњакот и да го уплати соодветниот 
придонес во рок од 7 дена од денот на последната 
исплата. 

Ако странски стручњак престане да работи во 
домашна стопанска организација пред истекот на 
рокот за поднесување пријава за разрез на придо-
несот од вкупниот приход на граѓаните, домашната 
стопанска организација е должна да го пресмета, 
запре и уплати соодветниот придонес во рок од 7 
дена од денот на последната исплата на примањата 
на стручњакот. 

Ако домашната стопанска организација не по-
стапи според ст. 2 и 3 на овој член, соодветниот при-
донес од вкупниот приход на граѓаните за стран-
скиот, стручњак, ќе се наплати од средствата на таа 
организација." 

Член 21 
По членот 96а се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 

„Член 966 
Основицата на данокот на приход од згради за 

станбени простории што сезонски или повремено се 
користат само за одмор или закрепнување (викенд-
-куќи и ел.) ја сочинува едногодишниот износ на 
станарината, намален за трошоците на одржувањето 
и управувањето и за износот на едногодишната 
амортизација на тие простории. 

Износот на едногодишната станарина од ставот 
1 на овој член се утврдува според износот на ста-
нарината за исти или слични станбени простории 
во исто место што се користат за постојано живеење. 

Член 96в 
Ако станбените просторни од членот 966 став 1 

од овој закон се издаваат во закуп, покрај данокот 
од тој член сопственикот на станбените простории 
плаќа и посебен данок на приход остварен со изда-
вање на тие простории во закуп. 

Основицата на данокот од ставот 1 на овој член 
ја сочинува вкупниот износ на приходот остварен со 
издавањето на тие простории во закуп, намален за 
износот на трошоците нужни за остварување на тој 
приход (амортизација на мебел и друг инвентар, по-
трошувачка на струја, вода, огрев и ел.). 

Член 96г 
Височината на амортизацијата, на трошоците за 

одржување и управување, како и на другите тро-
шоци нужни за остварување на приходите од згра-
ди и станбени простории од чл. 96а до 96в на овој 
закон, општинското собрание може да ја определи 
во паушален износ или во процент од износот на 
станарината, односно од износот остварен со изда-
вање на станбените простории во закуп." 

Член 22 
Во членот 98 по ставот 4 се додава нов став 5, 

кој гласи: 
„Ослободувањето од ставот 1 на овој член не 

може да се даде за станбени простории што сезон-
ски или повремено се користат само за одмор или 
закрепнување (викенд-куќи и ел.)." 

Член 23 
Во членот 100 став 1 зборовите: „што бил наба-

вен со цел за препродажба" се бришат. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако продажбата на подвижните предмети од 

ставот 1 на овој член е извршена по три години, а 

на недвижности — по пет години од денот на нив-
ната набавка, данокот од ставот 1 на овој член не 
се плаќа." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Со републички закон се определува кои пред-

мети се сметаат како иредмети од поголема и по-
трајна употребна вредност во смисла на стават 1 
од овој член." 

Член 24 
Во членот 107 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„За имот примен на подарок можат да се про-

пишат посебни прогресивни стопи на данокот на 
наследство и подарок, што се определуваат во« про-
цент од даночната основица зависно од прометната 
вредност за еден квадратен метар површина на 
земјиште примено како подарок, односно од промет-
ната вредност за еден квадратен метар изградена 
површина на градежен објект примен како подарок." 

Член 25 
Називот на главата XII се-денува и гласи: 
„XII. Данок на орудија за производство во зем-

јоделството и. на хибридна лоза и данок на товарни 
друмски моторни и лриклучни возила и комби-
-возила". 

Член 26 
Во членот 112 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Граѓани што имаат товарни друмски моторни и 

приклучни возила и комби-возила плаќаат д^нок 
на имот по основот на поседувањето на тие возила. 
Со републички закон се определуваат основите и 
мерилата за определување височината на овој 
данок." 

Член 27 
Во членот Нба зборовите: „(чл. 77а и 83а)" се 

бришат. 
Член 28 

Членот 124 се менува и гласи: 
„Обврзниците на придонесот односно -данокот, 

освен обврзниците на придонесот од личниот доход 
од земјоделство и обврзниците на придонесот што се 
плаќа по одбивање, должни се на надлежниот орган 
на општината да му поднесат пријава со податоците 
потребни за утврдување височината на придонесот 
и данокот, ако е тоа со одлука на општинското со-
брание определено. 

Кои обврзници се должни да поднесуваат да-
ночни пријави, формата на даночната пријава, со-
држината на податоците што се даваат во прија-
вата, како и роковите во кои пријавата се поднесува, 
се определуваат со одлука на општинското собрание. 

Формата и содржината на пријавата можат да 
се определат различно за одделни видови придоне-
си и даноци, односно за одделни категории обврзни-
ци на придонеси и даноци. 

Со републички закон може на единствен начин 
за целата територија на републиката да се регулира 
кои обврзници се должни да поднесуваат пријави, 
како и формата и содржината на тие пријави." 

Член 29 
Во членот 125 ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 30 
Во членот 126 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„На сопствениците на станбени простории од 

членот 96в на овој закон што овие простории ги 
издаваат во закуп, ако не поднесат пријава за оства-
рениот приход од таквиот закуп, може покрај зго-
лемениот данок од ст. 1 и 2 на овој член, да им се 
изрече казна за прекршок од членот 183 став 1 на 
овој закон." 
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Член 31 
По членот 126 се додава нов член 126а, кој гласи: 
„Граѓанин што поднесува барање за вршење за-

наетчиска или друга стопанска дејност или за врше-
ње интелектуални услуги (вршеше дејности), должен 
е кон барањето да приложи писмена изјава за тоа 
дали порано вршел иста или друга дејност на те-
риторијата на некоја друга општина. Ако граѓани-
нот порано вршел некоја таква дејност на територи-
јата на друга општина, должен е кон бара-
њето да приложи доказ дека во целост ги намирил 
сите свои обврски во општината на чија територија 
порано ја вршел дејноста. 

Обврзникот на придонесот односно данокот е 
должен при промената на седиштето на вршењето 
на дејноста од ставот 1 на овој член, од територијата 
на една на територијата на друга општина, да му 
поднесе на органот на управата надлежен за разрез 
на придонеси односно даноци на онаа општина на 
чија територија ќе има ново седиште доказ дека во 
целост ги намирил сите втасани обврски во општи-
ната на чија територија било поранешното седиште 
на вршењето на дејноста. 

Органот надлежен за издавање одобренија за вр-
шење дејности не може без изјава односно без дока-
зот од ст. 1 и 2 на овој член да издаде одобрение, 
односно обврзникот на придонесот односно данокот 
не може да почне да ја врши дејноста ако за неј-
зиното вршење односно за промената на седиштето 
не добил потребно одобрение." 

Член 32 
Членот 128 се брише. 

Член 33 
По членот 131 се додава нов член 131а, кој гласи: 
„Ако надлежниот орган на управата на општи-

ната во постапката од чл. 130 и 131 од овој закон 
установи, дека податоците што обврзникот на при-
донесот односно данокот ги дал во пријавата или по 
посебна покана од членот 129 од овој закон не и од-
говараат на фактичната состојба, ќе ја утврди ос-
новицата на придонесот односно данокот според сво-
ите наоди. 

Ако обврзникот на придонесот односно данокот 
ја оспорува височината на основицата утврдена на 
начинот од ставот 1 на овој член, така утврдената 
основица може да се намали само во случај ако об-
врзникот на придонесот односно данокот даде веро-
достојни докази дека основицата е помала од утвр-
дената." 

Член 34 
По членот 137 се додава нов член 137а, кој гласи: 
„На обврзниците на придонеси и даноци на кои 

височината на придонесот и данокот им се утврдува 
според паушална основица, или во годишен пауша-
лен износ, или врз основа на спогодба, однапред 
утврдената височина на придонесот односно дано-
кот може да им се измени ако во текот на годината 
суштествено им се зголеми или намали обемот на 
работењето." 

Член Зб 
Во членот 150 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Придонесите по одбивање се пресметуваат и се 

плаќаат по стопите што важат на денот на испла-
тата на личниот доход." 

Член 36 
По членот 165 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 165а 

Обврзниците на придонеси и даноци кога оства-
руваат приходи од работни и други организации, од 
државни органи и приватни правни лица, за испо-
рачани стоки и извршени услуги, како и кога оства-
руваат приходи од имот, должни се пред да под-

несат сметка односно потврда заради наплата, истите 
да ги поднесат до органот на управата на општина-
та во која се задолжуваат со придонесот односно 
данокот, заради евидентирање. Ако обврзникот на 
придонесот односно данокот не ги платил втасаните 
обврски, органот на управата на општината ќе стави 
на сметката односно на потврдата налог до исплати-
телот на надоместокот за продадените стоки и за 
извршените услуги односно за приходите од имотот, 
при исплатата да го запре втасаниот придонес од-
носно данок. 

Сојузниот извршен совет или органот што тој 
ќе го овласти може одделни категории обврзници на 
придонеси и даноци да ги изземе од обврската од 
ставот 1 на овој член. 

Поблиски прописи за начинот на евидентирање-
то на сметките односно потврдите и за наплатата на 
втасаниот придонес и данок според ставот 1 на овој 
^лен, донесува сојузниот секретар за финансии. 

Член 1656 
Сопствениците на товарни друмски моторни и 

приклучни возила и комби-возила се должни при 
регистрацијата на возилото односно при продолжу-
вањето на важењето на регистрацијата, да поднесат 
до органот надлежен за регистрација доказ дека ги 
исплатиле сите втасани придонеси и даноци. 

Без доказот од ставот 1 на овој член не може да 
се изврши регистрација на возилото ниту продол-
жување на важењето на регистрацијата." 

Член 37 
По членот 173 се додава нов член 173а, кој гласи: 
„Општинското собрание може да пропише одоб-

рението на граѓанин за вршење одделни занаетчиски 
дејности, угостителска дејност, превозничка дејност 
и други стопански дејности — да може да му се 
издаде под услов еден или повеќе граѓани да дадат 
писмена изјава со која гарантираат за исплатата на 
неговите обврски по основот на даноците и придо-
несите, ако тие обврски не ќе можат ниту по при-
силен пат да се намират од неговиот имот. 

Со прописот од ставот 1 на овој член може да 
се предвиди гаранцијата да се однесува на сиот имот 
или само на определен дел од имотот на гарантот, 
како и извршувањето на обврските на гарантот да се 
обезбедува со залог или на друг начин." 

Член 38 
Во членот 176 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„При поднесувањето на барањето до судот за 

пренос на недвижности по основот на порамнување 
кај судот, како и по одлука на судот за пренос врз 
основа на признание на поранешниот сопственик за 
продажбата на надвижноста — граѓаните од кои по 
тие основи се врши пренос на недвижности како и 
граѓаните на кои тој пренос се врши се должни да 
поднесат доказ за платениот втасан придонес од-
носно данок." 

Досегашниот став 2, кој станува став 3, се ме-
нува и гласи: 

„Без доказ за платениот втасан придонес од-
носно данок во смисла на ст. 1 и 2 од овој член не 
може да се изврши заверување на договор за пренос 
на недвижност односно не може да се изврши пренос 
на недвижен имот во јавните книги." 

По новиот став 3 се додаваат два нови става, 
кои гласат : 

„За граѓаните што се здобиваат со недвижен и-
мот на територијата на општина на која немаат жи-
веалиште, органот односно судот што извршил за-
верување на договорот за пренос на имотот, како и 
судот кај кого е извршен преносот на недвижноста 
во смисла на ставот 2 од овој член, должен е еден 
примерок од договорот односно од одлуката на судот 
да му достави на надлежниот орган на управата на 
општината на чија територија е живеалиштето на 
лицето на кое преносот на недвижноста се врши, и 
тоа во рок од 30 дена од денот на заверувањето на 
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договорот односно од денот на донесувањето на од-
луката на судот врз основа на која се врши преносот 
на сопственоста на недвижноста. 

За граѓаните што ќе изградат станбена зграда 
или друг градежен објект на територијата на оп-
штина на која немаат живеалиште, органот на уп-
равата на таа општина што го издава одобрението 
за употреба на изградената станбена зграда односно 
објект е должен еден примерок на одобрението да 
му достави на надлежниот орган на управата на оп-
штината на чија територија е живеалиштето на ли-
цето на кое му е издадено одобрението, и тоа во рок 
од 30 дена од денот на издавањето на одобрението 
за употреба на зградата односно објектот." 

Член 39 
Во членот 183 став 1 уводната реченица се ме-

нува и гласи: 
„Обврзникот на придонесот и данокот — гра-

ѓанин или приватно правно лице ќе се казни за 
прекршок со парична казна од 500 до 10.000 динари:", 
а на крајот на точката 4 точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додаваат две нови точки, 
кои гласат: 

„5) ако даде неточна изјава од членот 126а став 
1 од овој закон или ако не го поднесе доказот од 
ставот 2 на тој член, а почне да ја врши дејноста за 
чие вршење односно за промена на седиштето не 
добил потребно одобрение; 

6) ако одбегнува плаќање на разрежаниот од-
носно утврдениот придонес или данок и не ја намири 
својата обврска во рок од 6 месеци од денот на 
втасаноста за плаќање, под услов во тој рок без 
успех да се преземени мерки за присилна наплата.41 

Во ставот 2 зборовите: „од 10.000 до 100.000 ди-
нари" се заменуваат со зборовите: „од ЗОО до 3.000 
динари". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Покрај паричната казна за прекршокот од ста-

вот 1 на овој член, спрема сторителот може да се 
изрече и заштитната мерка одземање на дозволата 
за вршење на самостојна дејност, во траење до пет 
години." 

Член 40 
По членот 183 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 

„Член 183а 
За прекршоците од членот 183 став 1 точ. 1 до 

4 на овој закон овластенето лице на надлежниот ор-
ган на управата на општината може на сторителот 
на прекршокот да му изрече на самото место па-
рична казна во најнизок износ определен во ст. 1 
и 2 на тој член. 

Член 1836 
Ако овластеното лице на надлежниот орган на 

управата на општината на сторителот на прекршокот 
не му изрече на лице место парична казна во смисла 
на членот 183а од овој закон или сторителот на тие 
прекршоци одбие да ја плати така изречената казна, 
постапка по тие прекршоци во прв степен води над-
лежниот орган на управата на општината. 

По жалбата против решение донесено во прв 
степен решава републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на финансиите. 

Жалбата против решението не го задржува из-
вршувањето на решението. 

Член 183B 
Во поглед застареноста на правото на водење 

постапка, наплатата на парична казна по прекр-
шоците од чл. 183а и 1836 и на овој закон, надлеж-
носта на органите за водење прекршочна постапка 
и жалба се применуваат одредбите од овој закон, а 
во с§ друго — одредбите од Основниот закон за 
прекршоците." 

Член 41 
Во членот 184 зборовите: „до тројниот" се заме-

нуваат со зборовите: „до петорниот". 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Покрај паричната казна за прекршокот од ста-

вот 1 на овој член, спрема сторителот може да се 
изрече и заштитна мерка одземање на дозволата за 
занимавање со самостојна дејност, во траење до пет 
години." 

Член 42 
Во членот 185 став 1 зборовите: „до тројниот" се 

заменуваат со зборовите: „до петорниот". 
Во ставот 2 зборовите: „од 10.000 до 100.000 ди-

нари" се заменуваат со зборовите: „од ЗОО до 3.000 
динари". 

Член 43 
Во членот 186 зборот: „тројниот" се заменува со 

зборот: „петорниот". 

Член 44 
Во членот 187 зборовите: „од 5.000 до 100.000 

динари" се заменуваат со зборовите: „од ЗОО до 3.000 
динари". 

Член 45 
Во членот 188 став 1 зборовите: „од 60.000 до 

1,000.000 динари" се заменуваат со зборовите: „од 
1.000 до 50.000 динари". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Со паричната казна од ставот 1 на овој член ќе 

се казни работна или друга организација или при-
ватно правно лице, ако изврши исплата на надо-
месток на граѓанин за испорачани стоки и извршени 
услуги по сметка што не е претходно евидентирана 
ка ј надлежниот општински орган на управата или 
ако по налог од тој орган не го запре и не го уплати 
придонесот односно данокот." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „од 60.000 до 1,000.000 динари" се заменуваат 
со зборовите: „од 1.000 до 30.000 динари". 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, збо-
ровите: „од 10.000 до 100.000 динари" се заменуваат 
со зборовите: „од ЗОО до 3.000 динари". 

Член 46 
Во членот 188а став 1 бројот: „10.000" се замену-

ва со бројот: „30.000". 
Во ставот 2 зборовите: „од 100 до 1.000" се за-

менуваат со зборовите: „од ЗОО до 3.000". 

Член 47 
Во членот 1886 зборовите: „од 100 до 1.000" се 

заменуваат со зборовите: „од ЗОО до 3.000". 

Член 48 
По исклучок од членот 16 на Основниот закон 

за придонесите и даноците на граѓаните: 
1) височината на придонесот од вкупниот приход 

на граѓаните за 1968 година ќе се утврди според 
прописите за определување на основицата и отопите 
што републиката ќе ги донесе до 31 декември 1968 
година. Во републиката што не ќе донесе свои про-
писи во тој рок, за утврдување на придонесот за 
1968 година ќе се применуваат прописите што важе-
ле пред донесувањето на овој закон; 

2) данокот на товарни друмски моторни и прик-
лучни возила и комби-возила се плаќа од 1 јули 
1968 година, на начинот и во рокот што ќе го про-
пише републиката; 

3) за обврзниците на придонесите и даноците од 
занаетчиски и други стопански дејности и од само-
стојно вршење интелектуални услуги на кои за 
1968 година придонесот односно данокот ќе им се 
утврди по истекот на годината, општинското собра-
ние може да пропише одредбите од овој закон да се 
применуваат и при утврдувањето на нивните обвр-
ски за таа година. 
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Член 49 
Порано дадените привремени ослободувања од 

плаќање данок на приход од згради престануваат да 
важат кон крајот на 1968 година, ако се во спротив-
ност со членот 98 став 5 од Основниот закон за при-
донесите и даноците на граѓаните. 

Член 50 
Граѓаните на кои до денот на влегувањето во 

сила на овој закон им било веќе издадено одобрение 
за вршење занаетчиски дејности, угостителска деј-
ност, превозничка дејност или други стопански деј-
ности, за кои ќе биде пропишана обврска да се дава 
гаранција во смисла на членот 173а од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните, мо-
жат по 31 декември 1968 година да го продолжат 
вршењето на односната дејност ако до тој ден му 
биде дадена изјава за гаранција на органот надле-
жен за издавање одобренија. 

Член 51 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Основниот закон за придонесите и дано-
ците на граѓаните. 

Член 52 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

411. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ 
Се прогласува Законот за измена на Законот за 

станбените односи, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 30 јули 
1968 година и на седницата на Организационо-по-
литичкиот собор од 30 јули 1968 година. 

ПР бр. 698 
31 јули 1968 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ 

ОДНОСИ 
Член 1 

Во Законот за станбените односи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/66) членот 4 се менува и 
гласи: 

„Граѓанин може да има во сопственост одделни 
станови и семејни станбени згради до границите 
установени со Законот за национализација на на-
емните згради и на градежното земјиште. 

Како стан односно семејна станбена зграда, во 
смисла на ставот 1 од овој член, се смета и стан од-
носно зграда што сопственикот и членовите на не-
говото семејство сезонски или повремено ја корис-
тат за одмор и закрепнување, ако според градеж-
ните особини и можности за користење ги има свој-
ствата на стан односно станбена зграда. 

Републиките можат со закон поблиску да опре-
делат кој стан односно зграда од ставот 2 на овој 
член нема својство на стан односно станбена зграда. 

Член 2 
Граѓанинот што на денот на влегувањето во сила 

на овој закон има во сопственост станови и згради 
што тој со членовите на семејството сезонски или 
повремено ги користи за одмор и закрепнување, а 

тие станови и згради заедно со становите и семеј-
ните станбени згради во негова сопственост го над-
минуваат пропишаниот максимум — го губи правото 
на сопственост на вишокот на становите односно 
зградите над тој максимум и тој вишок станува оп-
штествена сопственост со денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Сопственикот од ставот 1 на овој член има пра-
во во границите на пропишаниот максимум да ги 
избере становите и зградите што ги задржува во 
сопственост. 

Сопственикот од ставот 1 на овој член должен 
е вишокот на становите односно зградите над про-
пишаниот максимум да му го пријави на надлеж-
ниот орган на општината на чија територија има 
живеалиште во рок од триесет дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Во поглед изјавата со која се врши изборот во 
смисла на ставот 2 од овој член согласно се при-
менуваат одредбите од членот 15 од Законот за про-
метот со земјишта и згради. 

Надлежниот орган на општината на чија тери-
торија се наоѓаат становите и зградите во сопстве-
ност на граѓани што немаат живеалиште на нејзи-
ната територија, должен е за тие станови и згради 
да го извести надлежниот орган на општината на 
чија територија се наоѓа живеалиштето на тие гра-
ѓани, во рок од шеесет дена од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

За становите и зградите што според ставот 1 од 
ОБОЈ член стануваат општествена сопственост на 
поранешните сопственици им припаѓа надоместок, 
кој се определува според одредбите на Законот за 
експропријацијата. Овој надоместок се исплатува во 
рок од пет години во еднакви годишни рати. Репуб-
ликите можат со закон да определат подолг рок ако 
поранешниот сопственик станот односно згра-
дата, во целина или делумно, ја изградил од опште-
ствени средства, а рокот на отплатата за преостана-
тиот дел од кредитот е подолг од пет години. 

Надоместокот од ставот 6 на овој член го испла-
тува општината што се здобила со правото на ко-
ристење на становите и зградите што како вишок ф 
станале општествена сопственост. 

На сопственикот штсѓ не ќе го пријави вишокот 
на становите односно зградите над пропишаниот 
максимум во рокот од ставот 3 на овој член, не му 
припаѓа надоместок за становите и зградите што 
стануваат општествена сопственост. 

Член 3 
Договорите за отуѓување на становите односно 

зградите од членот 1 на овој закон, што се склуче-
ни пред денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, а со цел за изигрување на овој закон, се ни-
штовни. 

Ќе се смета дека договорот од ставот 1 на овој 
член е склучен со цел за изигрување на овој закон 
особено ако другата договорна страна е член на 
семејството на сопственикот, како и ако отуѓувањето 
на станот односно зградата му е извршено на друго 
лице без надоместок или со надоместок што е зна-
чително помал од пазарната вредност на тој стан 
односно зграда. 

Врз основа на договорот од ставот 1 на овој член 
не може да се изврши запишување на пренос на 
сопственоста во земјишните книги или во други јав-
ни книги во кои се запишува сопственоста на не-
движностите, а ако врз основа на такви договори е 
извршено запишување на преносот на сопственоста 
до денот на влегувањето во сила на овој закон — 
таквото запишување се брише. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овсј закон 

престанува да важи членот 16 од Законот за на-
ционализација на наемните згради и на градежното 
земјиште. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ*'. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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412. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИС-

КОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за дополненија на Ос-
новниот закон за пензиското осигурување, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 29 јули 1968 година и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор од 17 јули 1968 
година. 

ПР бр. 675 
30 јули 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за пензиското осигурување 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 
1/67, 18/67, 31/67, 54/67 и 17/68) по членот 76 се до-
дава нов член 76а, кој гласи: 

„(1) Одредбите од овој закон за здобивање, опре-
делување и користење старосна пензија на борците 
од НОВ пред 9 IX 1943 година се применуваат и 
на борците од НОВ што станале југословенски др-
жавјани според Договорот за мирот со Италија од-
носно што врз основа на Меморандумот за соглас-
носта за Слободната територија Трет од 5 октомври 
1954 година се изедначени во правата и должностите 
со југословенските државјани, а кои стапиле во 
Народноослободителната борба односно започнале 
активна и организирана работа во Народноослободи-
телната борба до 13 октомври 1943 година. 

(2) Статусот на борец од ставот 1 на овој член 
се признава и за здобивање и определување на ин-
валидска пензија." 

Член 2 
По членот 245 се додава нов член 245а, кој гласи: 
„(1) На лицата од членот 76а на овој закон и 

на членовите на семејствата на тие лица, што го 
оствариле правото на пензија (старосна, инвалидска, 
семејна) до денот на влегувањето во сила на тој 
член, ќе им се определи нов износ на пензијата по 
службена должност. 

(2) Пензијата определена според ставот 1 од овој 
член припаѓа од денот на влегувањето во сила на 
одредбата од членот наведен во тој став, согласно 
со одредбите за користење на пензијата." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

413. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРЕГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ОС-
НОВАЧ СПРЕМА ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА ПО-

ЛИТИЧКИ НАУКИ 

Се прогласува Законот за пренесување правата 
и должностите на основач спрема Високата школа 
за политички науки, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 30 јула 
1968 година и на седницата на Просветно-култур-
ниот собор од 17 јули 1968 година. 

ПР бр. 680 
31 јули 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 ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ 
НА ОСНОВАЧ СПРЕМА ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА 

ПОЛИТИЧКИ НАУКИ 

Член 1 
Правата и должностите на основач спрема Ви-

соката школа за политички науки, со седиште во 
Белград, се пренесуваат од федерацијата врз Соци-
јалистичка Република Србија. 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престануваат и другите обврски на федерацијата 
спрема Високата школа за политички науки во* 
Белград. 

Член 2 
За финансирање на редовната дејност на Висо-

ката школа за политички науки во Белград, во со-
јузниот буџет ќе се обезбеди износ од 2,646.000 ди-
нари. 

Износот од ставот 1 на овој член ќе се обезбеди 
и тоа: во сојузниот буџет за 1968 година 1,764.000 
динари, а остатокот од 882.000 динари во сојузниот 
буџет за 1969 година. 

По намирување на средствата утврдени со од-
редбите на овој член престанува обврската на фе-
дерацијата во поглед на финансирањето на Висо-
ката школа за политички науки во Белград. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој закоп 

престанува да важи Законот за Високата школа за 
политички науки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65). 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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414. 
Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
в а и Уставниот амандман I точка 3, во врска со 
членот 19 став 2 од Законот за Сојузниот совет за 
координација на научните дејности и за Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности, Сојуз-
ната скупштина, на предлог од Сојузниот совет за 
координација на научните дејности, а по прибавено 
Мислење од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот- собор од 30 јули 1968 го-
дина и на седницата на Соборот на народите од 
29 јули 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ ИА УПРАВНИОТ ОДБОР НА, 
СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НА-

УЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. -а) Се разрешува од должноста претседател на 
Управниот одбор на Сојузниот фонд за финанси-
рање на научните дејности Милош Пољаншек, прет-
седател на Просветно-културниот собор" на Собра-
нието на СР Словенија; ~ - • . 
* б) за претседател на Управниот одбор на Сојуз-
ниот фонд за финансирање на научните дејности 
се именува Кемал Тарабар, член на Извршниот со-
вет на СР Босна и Херцеговина. 

2. а) Се разрешуваат од должноста досегашните 
членови на Управниот одбор на Сојузниот фонд за 
финансирање на научните дејности, и тоа: 

1) др Едхем Чамо, професор на Ветеринарниот 
факултет во Сараево; 

2) Бранко Чолановић:, вицегувернер на Народ-
ната банка на Југославија; 

3) Драгољуб Џаџиќ, секретар на хемиската и 
гумарската индустрија на Сојузната стопанска ко-
мора ; 

4) др Душан Хаџи, редовен професор на При-
родно-математичког факултета во Љубљана; 

5) инж. Helmut Јаесег, вонреден професор на 
Машинско-брод ©градежниот факултет во Загреб; 

6) др Славко Мацарол, редовен професор на 
Свеучилиштето во Загреб; 

7) др инж. Ахмед Мануиќ, редовен професор 
на Ел биротехничкиот факултет во Сараево; и 

8) Милан Недков, општествено-политички ра-
ботник во Скопје; 

б) за членови на Управниот одбор на Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности се и-
менуваат, и тоа: 

1) Душан Бјелогрлић директор на Економскиот 
институт во Белград; 

2) др инж. Дамјан Бу јак, директор на Инсти-
тутот за хемија и технологија на силикати во За-
греб; 

3) др Петар Дрезгиќ, редовен професор на Зем-
јоделскиот факултет во Нови Сад; 

4) др инж. Горѓи Филиповски, професор на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје; 

5) др Илија Јосифовски, виш научен соработ-
ник на Институтот за социолошки и политичко-
правни истражувања во Скопје; 

6) др инж. Душан Крсмановић редовен професор 
на Градежниот факултет во Сараево; 

7) инж. Ермин Кржичник, заменик директор на 
Институтот за економски истражувања во Љубљана; 

8) др Милан Осредкар, директор на Нуклеар-
ниот институт „Јожеф Штефан", во Љубљана; и 

9) др инж. Зденко Витковиќ, директор на Ин-
ститутот за облагородување и производство на рас-
тенија во Загреб. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 1063 

30 јули 1968 година 
Белград 

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

Потпредседател Претседател " 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Живко Жижиќ, е/ р. Видое Смилевски, е. р. 

415. 
Врз основа на членот 177 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 30 јули 1968 година и на седницата* на 
Организационо-политичкиот собор од 30 јули 1968 
година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАКОНОДАВНАТА ПОЛИТИ-

КА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I 
Врз основа на анализите и оценките на сојуз-

ното законодавство што се изложени во материја-
лот на Законодавно-правната комисија „Основи на 
законодавната политика на федерацијата'* - и = ста-
вовите коишто Соборот на народите ги усвои раз-
гледувајќи го овој материјал и „Тезите за односот 
меѓу сојузното и републичкото законодавство'-, и-
мајќи ги предвид мислењата на републичките со-
бранија и одборите на соборите на Сојузната скуп-
штина изнесени при разгледувањето на -овие ма-
теријали и тргнувајќи од ставовите на Комисијата 
за уставни прашања за остварувањето на Уставот 
во областа на законодавството — Сојузната скуп-
штина констатира: 

— По донесувањето на Уставот направени се 
значајни усилби сојузното законодавство да се у-
согласи со Уставот во онаа мера во која тоа го 
овозможуваше тогаш достигнатиот степен на разрм-
токот на општествено-економските и политичките 
односи. Во тој период, меѓутоа, уште не беа оства-
рени сите неопходни претпоставки за да може сојуз-
ното законодавство суштински да ги оствари сите 
интенции на Уставот. Оттука сојузното законодав-
ство го постави нашиот правен систем само де-
лумно врз нови уставни основи, така што тој да 
содржи во себе и елементи на старите односи, што 
водат потекло од поранешното законодавство. 

— Како последица на поранешните односи, во 
постојниот правен систем има остатоци на статис-
тички нормативизам којшто, тргнувајќи од др-
жавното управување со стопанството и со други деј-
ности, ги регулира односите и прашањата што спа-
ѓаат во доменот на самоуправното решавање и по 
тој начин ја оневозможува самостојната иницијати-
ва и самоуправната дејност на работниците и граѓа-
ните и нивните работни и други самоуправни орга-
низации. Исто така. некои закони не само што на-
полно ги регулираа односите што би можеле да се 
уредуваат во општината, туку ги и обврзаа општи-
ните односно нивните одделни органи на донесу-
вање такви прописи, што претставува органнчува-
ње на уставните права на општините. Од друга 
страна, во нашиот правен систем се занемарени оние 
подрачја што се засноваат врз субјективните права 
на граѓаните и нивните организации на здружениот 
труд или интересни заедници. Поради тоа постои от-
суство од нормирање основни општествени односи 
во областа на општествената сопственост и сопстве-
ничките односи воопшто, на остварување правата 
на работниците на плодовите на нивниот труд. во 
меѓусебните односи во работата односно нивно де-



Страна 698 — Број 32 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 7 август 1968 

лумно, ^систематско или неадекватно нормирање. 
— Поради испреплетување на статистичките и са-
моуправните концепции во регулирањето на опште-
ствените односи и непостоење на битни закони во 
областа на општествено-економските односи, нашиот 
правен систем содржи и внатрешни контрадикции 
и недоречености. 

— Сојузното законодавство во одделни области 
честопати излегува надвор од рамките на функци-
ите на федерацијата. Тоа денес е значително поши-
роко и поисцрпно отколку што одговара на устав-
ните начела. Во. областа на исклучителните права 
и должности на федерацијата, законодавството не 
им овозможи во доволна мера на републиките да го 
поднесуваат својот дел од уставната одговорност. 
Основните закони честопати излегуваат надвор од 
рамките на основните односи и институти со што 
ја стеснуваат законодавната функција на репуб-
ликите. Исто така, одделни општи закони, според 
својата содржина, обемот на регулирањето и начи-
нот на формулирањето немаат особини на општ 
закон. Федерацијата не ја користеше во 
доволна мера со Уставот предвидената мож-
ност во областите на основното законодав-
ство да донесува општи закони и со ре-
золуции и препораки да ја изразува политиката во 
одделни области, со што би се овозможила поактив-
на дејност на републиките во регулирањето на оп-
штествените односи. Најпосле, сојузните закони без 
потреба честопати им даваа на сојузните органи о-
властувања за донесување прописи за извршување 
закони и покрај принципот утврден со Уставот, ре-
публиките да донесуваат прописи за извршување на 
сојузните закони, ако за нивното спроведување се 
надлежни органите во републиката. 

— Општествената и стопанската реформа уште 
посилно укажаа на ^усогласеноста меѓу законо-
давството и новите општествени потреби. Едновре-
мено со досегашниот развиток на општествено-еко-
номскиот и политичкиот систем се оства-
рени неопходни материјални и општествени 
услови коишто овозможуваат и бараат прав-
ниот систем подлабоко и поцелосно да се 
усогласи со начелата на Уставот. По тој начин 
реформата и внатрешното усогласување на прав-
ниот систем врз принципите на Уставот станаа по-
треба на нашето општество и еден од битните у-
слови за натамошна афирмација на општествените 
односи врз самоуправни основи. 

И 
За да ги изрази сојузното законодавство по-

целосно интенциите на Уставот и на сто-
панската и општествената реформа и за да оствари 
нов усогласен правен систем на нашето самоуправ-
но општество и социјалистичка заедница, нужно е 
да се постават одредени принципи на законодавната 
политика на федерацијата. 

1. Основата на општествено-економскиот систем 
утврден со Уставот, ја сочинува слободниот здружен 
труд со средствата за производство во општествена 
сопственост. Тргнувајќи од уставното начело дека 
работата на човекот е единствен основ за присвоју-
вање на производите од општествениот труд и основ 
за управување со општествените средства, сојузното 
законодавство треба да постави во себе усогласени 
основи на правниот систем засновани врз правото 
на работникот на плодовите на својот труд. како 
основен општествен однос, и правото на самоупра-
вување во сите дејности на работниците и граѓаните. 

2. За да се остварат уставните начела за самоу-
правување на работните луѓе во производството и 
распределбата на општествениот производ во работ-
ната организација, и за остварувањето на заеднич-
ките интергеи во општествената заедница, правниот 
систем треба да обезбеди работните и интересните 
заедници (како што се заедниците на социјалното 
осигурување, заедниците на образованието и други) 
првенствено и автономно да ги уредуваат 
своите внатрешни односи, меѓусебните обврски и 
организацијата на работата, како и тоа граѓаните во 

општината самостојно да решаваат за своите заед-
нички интереси. 

3. Сојузното законодавство треба доследно да го 
оствари уставното начело, федерацијата да ги у-
редува само оние односи што во заеднички интерес 
на работните луѓе и народите на Југославија се 
утврдени со Уставот како право и должност на фе-
дерацијата. Во другите односи потребно е да се раз-
вива самостојна одговорност и иницијатива на ре-
публиката за изградба на правен систем врз ос-
нова на правото на работниците на плодовите од 
трудот и правото на самоуправување. 

За таа цел федерацијата во остварувањето на 
својата законодавна функција ќе тргнува од след-
ниве принципи: 

а) во работите на исклучивата надлежност на 
федерацијата, да се оствари и одговорноста на ре-
публиката; со сојузни закони да се овозможи и 
нормативна дејност на републиките, како и непо-
средни и одговорни односи на сојузните и репуб-
личките органи во извршувањето на -сојузните за-
кони; 

б) порешително да се стеснува обемот на целос-
ното сојузно законодавство и да им се оставаат по-
широки можности на републиките да регулираат 
одредени односи во согласност со условите и по-
требите на своето подрачје; затоа ќе треба повеќе 
да се користат одредбите од Уставот кои овозмо-
жуваат давање овластување на републиките оддел-
ни прашања од областа на целосното сојузно зако-
нодавство тие да ги регулираат со свои прописи: 

в) во областа на основното законодавство да се 
уредуваат само основните односи заради обезбеду-
вање единство на општестЕено-економскиот и по-
литичкиот систем и тоа само кога е заради оства-
рување на тие односи потребно сојузните прописи 
непосредно да се применуваат; во идната законо-
давна работа повеќе да се користи со Уставот пред-
видената можност федерацијата да донесува о п и т 
закони и во областите во кои има право да донесува 
основни закони; 

г) општите закони да се ограничат само на у-
тврдување општи начела за уредување на оние од-
носи што се од интерес за основното единство на 
општествениот и политичкиот систем; во соглас-
ност со тоа наместо општи закони по поголема мера 
да се донесуваат резолуции, препораки и слични 
акти. Со самото тоа на овие акти ќе им се даде 
позначајно место во идната законодавна политика 
на федерацијата, особено во областа на образова-
нието, науката, културата, комуналниот систем, уна-
предувањето на одделни дејности, итн.; 

д) подоел ед но да се оствари интенцијата на 
Уставот републиките, по правило, да донесуваат 
прописи за спроведување на сојузните закони, а со-
јузните органи да ги донесуваат тие прописи само 
кога е заради обезбедување на спроведувањето in 
одредени мерки нужно да се обезбеди единствена 
примена на сојузните закони. Ова бара да се пре-
испитаат овластувањата што им се дадени на со-
јузните органи за донесување прописи за извршу-
вање на сојузните закони по прашањата што би тре-
бало да ги регулираат републиките со свои пропис!i; 

ѓ) односите помеѓу сојузното и републичкото за-
конодавство да се постават така што да се овозможи 
самостојна нормативна дејност на автономиите по-
краини. 

4. За да може со остварување на принципите 
на самоуправното и автономно уредување на своите 
меѓусебни односи и обврски во работните и инте-
ресните заедници како и со остварување на само-
стојноста и одговорноста на републиките во зако-
нодавната дејност да се обезбеди објективно нужен 
единствен правен систем на Југославија врз основа 
на единственото општествено-економско и политич-
ко уредување, потребно е законодавната дејност на 
федерацијата да се насочи кои донесување основни 
кодекси за одделни области од правото. Со тие ко-
декси федерацијата би ги утврдила основните прав-
ни институти и односи и со тоа би овозможила во 
себе усогласен и конзистентен правен систем и по-
крај широката самоуправна нормативна дејност. 
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III 
Спроведувањето на принципите на законодав-

ната политика на федерацијата треба да се обезбеди 
со ревизија на постојното сојузно законодавство и 
со кодификација во основните области на прав-
ниот ристем. 

1. Ревизијата на сојузното законодавство треба 
да се насочи особено кон: 

а) стеснување подрачјето на нормативната деј-
ност на државните органи и проширување авто-
номната нормативна дејност на работните и други 
самоуправни организации; 

б) подоел една реализација на уставните начела 
за нормативите функции на федерацијата и ре-
публиките, заради поцелосно остварување на утвр-
дената со Уставот положба и улога на републиките 
во областа на регулирањето на општествените од-
носи ; 

в) отстранување на внатрешните неусогласено-
с т , непотполност^! и непрецизност! и остварување 
рационализација на сојузните прописи преку зби-
вање и синтеза на гфописите во одделни области; 

г) изградување рационално законодавство, што 
ќе овозможи поефикасно остварување на правата и 
примена на прописите. 

Со цел да се овозможи што поцелосна ревизија 
на сојузното законодавство потребно е да се изврши 
и анализа на спроведувањето на законите за да се 
утврди дали се обезбедени инструменти за ефикасно 
извршување на законите. 

2. Кодификацијата треба да биде нај значај ен 
израз на законодавната функција на федерацијата 
заради утврдување на основните правни институти 
на општествено-економските и политичките односи. 
Од посебно ^значење е кодификацијата во областа 
на општествеио-економските односи и во областа на 
здружениот труд. Со донесувањето на кодексот за 
целокупниот комплекс на општествено-економските 
односи ќе се установат основните правни институти 
што произлегуваат од правата на работникот на 
плодовите од неговиот труд и правата на самоупра-
вување, од општествената личната сопственост. Врз 
таа основа би можеле односите меѓу луѓето и нивни-
те заедници послободно да се развиваат без опасност 
од деформација на социјалистичките општествени 
односи. Со кодификацијата во областа ка здруже-
ниот труд би се утврдиле основите за слободна ак-
ција на работните луѓе во нивните асоцијации и во 
уредувањето на нивните меѓусебни односи. 

Исто така, постојат услови да се пристапи кон 
дефинитивна кодификација и ка подрачјето на 
кривичното право, процесното право, семејното пра-
во, поморското право и другите области на правото. 

IV 
1. За да се безбеди остварување на изнесените 

принципи на законодавната политика на федера-
цијата, неопходно е што порано да се формираат 
комисии за ревизија на оние закони што очигледно 
го спречуваат остварувањето на општествената и 
стопанската реформа, а во редовната законодавна 
дејност и на другите закони. 

2. За работата на кодификацијата треба да се 
формираат заеднички комисии на надлежните собо-
ри од редовите на сојузните пратеници и научните и 
стручни работници од соодветните области на пра-
вото. 

3. Со реализацијата на принципите на законо-
давната политика на федерацијата поставени во 
оваа резолуција и со предложените измени на Уста-
вот се зголемува улогата и одговорноста на репуб-
ликите во областа на законодавството и изградбата 
на правниот систем, па поради тоа задачите што се 
поставуваат во остварувањето на уставните начела 
во областа на законодавството можат да се остварат 
само со заеднички усилби на федерацијата и репуб-
ликите. Тоа бара републичките собранија да пре-
земат соодветна акција за да се обезбеди тие прин-
ципи што подоследното и поцелосно да се остварат 
и да се утврдат одредени принципи за ревизија на 
републичкото законодавство. 

4. Потребно е да се усовршат и методите на 
законодавната дејност што ќе овозможат што по-
поволни услови за творечка иницијатива, за поши-
роко комуницирање и соработка на сите заинтере-
сирани фактори во подготвувањето на законите. 
За таа цел неопходно е да се оствари што поце-
лосна, поактивна и посодржајна соработка како со 
републичките собранија, така и со други фактори 
и самоуправни организации (синдикат, Комора, 
здруженија, научни установи ити.). Посебно е по-
требно во законодавниот процес да се обезбеди со-
работка на оние фактори што имаат посебна улога 
во примената на прописите, како што се судовите, 
обвинителствата, управните органи ити. 

5. Имајќи предвид дека правното формулирање 
на основните правни институти во областа на оц-
штествено-економските односи бара" подлабоко со-
гледување и научна обработка, потребно е да се 
овозможи и развива иницијатива и творечка дејност 
на научните установи и научните работници, особе-
но, врз проучувањето на теориските основи неоп-
ходни за дефинирање на новите правни институти 
и новите правни односи на нашиот самоуправен 
правен систем. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 1060 

31 јули 1968 година 
Белград 

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

Претседател 
на Организационо- Претседател 

-политичкиот собор, на Сојузниот собор, 
Велимир Стојниќ, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

416. 
Врз основа на членот 25 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 29 бб 
и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ 
И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, 
ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО 
ОПРЕДЕЛЕН ОДНОС СПОРЕД ОСТВАРЕНИОТ ДЕ-
ВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1968 ГОДИНА 

1. Во' Одлуката за работните организации што 
суровините и другите . репродукциони материјали, 
чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен 
однос според остварениот девизен прилив по извозот 
во 1968 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 40^67) 
во точката 4 по ставот 3 се додава нов став 4, кој 
гласи: 

"„Ако при утврдувањето на дополнителниот из-
нос на средствата "на глобалната девизна квота од-
носно при коригирањето на односот помеѓу плаќа-
њата по увозот и девизниот прилив по извозот во сми-
сла на ставот 1 на оваа точка Сојузниот извршен совет 
определи посебни услови за распределба на тој из-
нос односно коригираниот однос, работните органи-
зации од точката 1 на оваа одлука се должни при 
договорот за распределба на тој износ на глобална-
та девизна квота односно коригираниот однос да се 
придржуваат кон посебни услови/' 

2. Во точката 9 ставот 1. се менува и гласи: 
„Ако работните организации не постигнат дого-

вор ва смисла на точката 4 став .1 од оваа одлука 
или при договорот не се придржуваат кон посебните 
услови определени во смисла на точката 4 став 4 на 
оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија ќе го утврди дополнителниот износ односно 
коригираниот однос за одделни работни организа-
ции и за тоа ќе им издаде решенија на тие работ-
ни организации, придржувајќи се кон критериумите 
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од точката 7 на оваа одлука односно кон посебните 
услови определени во смисла на точката 4 став 4 
на озаа одлука." 

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

Р. п. бр. 107 
31 јули 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

. Го заменува претседателот 
потпретседател, 

Руди Кр лак, е. р. 

417. 
Врз основа на членот 17 став 2 од Законот за 

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

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКАТА СОРАБОТКА „И 
КООПЕРАЦИЈА КОЈА СЕ СМЕТА ДОЛГОРОЧНА 

1. Како долгорочна деловно-техничка соработ-
ка и кооперација во смисла на членот 17 од Зако-
нот за девизното работење се смета деловно-тех-
ничката соработка и кооперација помеѓу домашни 
работни организации што се врши врз основа на до-
говор склучен на рок подолг од 3 години, и тоа: 

1) помеѓу производствените работни организа-
ции што врз основа на производствено-техничка со-
работка и кооперација се поврзани со испораки на 
делови, склопови и потсклопови; 

2) помеѓу производствените работни организа-
ции и трговските работни организации со чие пос-
редство се врши извоз иа производите на произ-
водствените работни организации, заради заедничко 
подмирување трошоците на претставништвата и де-
легатите во странство; 

3) помеѓу работните организации што даваат 
угостителски услуги и производствените земјодел-
ски работни организации односно работните орга-
низации на прехранбената индустрија, заради снаб-
дување со прехранбени производи на работните ор-
ганизации што даваат угостителски услуги; 

4) помеѓу работните организации што се меѓу-
себно поврзани врз основа на договор за финансира-
ње изградба на определени стопански капацитети и 
за работење на тие капацитети, или врз основа на 
договор за основање и работење на заедничко прет-
пријатие односно погон. 

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

P. п. 108 
31 јули 19о8 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува председателот 
потпретседател, 

Руди Колак, е. р. 

418. 
Врз основа на членот 45 став 1 точка 4 од Зако-

нот за превозот на железниците („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/65), на предлог од Заедницата на ју-
гословенските железници, сојузниот секретар за 
Стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕВОЗОТ НА ОПАСНИ СТОКИ СО ЖЕЛЕЗ-
НИЦИТЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ И МЕЃУНАРОД-

НИОТ СООБРАКАЈ 
Член 1 

Со овој правилник се определуваат посебни ус-
лови под кои се превезуваат опасни, стоки со же-

лезниците во внатрешниот и меѓународниот сообра-
ќај, како и кои опасни стоки се исклучени од пре-
воз со железница. 

Член 2 
Како опасни стоки кои, според одредбите на 

овој правилник, се превезуваат со .железница под 
посебни услови или се исклучени од превоз со же-
лезница се подразбираат: 

1) експлозивни материи и предмети; 
2) предмети наполнети со експлозивни материи; 
3) средства за палење, огнометни и слични пред-

мети; 
4) збиени гасови, гасови претворени во течност 

или растворени под притисок; 
5) материи што во допир со вода развиваат за-

паливи гасови; 
6) материи што се палат сами од себе; 
7) запаливи течности; 
8) запаливи цврсти материи; 
9) материи што предизвикуваат палење (со окси-

дирање); 
10) отровни материи; 
11) радиоактивни материи; 
12) нагризувачки материи; 
13) гнасливи и заразни материи; 
14) органски пероксиди. 

Член 3 
Кои опасни стоки од членот 2 на овој правил-

ник се примаат на превоз со железница и под кои 
услови и кои опасни стоки,од тој член се исклу-
чени од превоз со железница, утврдено е во Пропи-
сите за опасните стоки што се превезуваат под осо-
бени услови или се исклучени од превоз со желез-
ница, кои се објавени во издание на Заедницата на 
Југословенските железници и се составен дел од 
овој правилник. 

Називот па прописот за опасната стока која се 
превезува со железница под особени услови или 
е исклучена од превоз со железница, се означува со 
кратенката RID, утврдена со Меѓународната кон-
венција за превозот на стоки на железниците. 

Член 4 
Материите и предметите од членот 2 точ. 1 до 6, 

11, 13 и 14 на овој правилник, можат да се преве-
зуваат со железница само ако се наведени во RID 
и ако ги исполнуваат условите "пропишани во RID. 
Материите и предметите од членот 2 точ. 1 до 6, 11, 
13 и 14 на овој правилник се исклучени од превоз 
со железница ако не се наведени во RID. 

Материите и предметите од членот 2 точ. 7 до 10 
и 12 на овој правилник, што се наведени во RIO 
можат да се превезуваат со железница ако ги ис-
полнуваат условите пропишани во RID и ако из-
речно не се исклучени-од превоз со железница со 
одредбите на RID. Другите материи и предмети од 
членот 2 точ. 7 до 10 и 12 на овој правилник што 
не се наведени БО RID или не се исклучени од пре-
воз со одредбите на RID, можат да се превезуваат 
со железница без исполнување на посебните услови. 

Материите и предметите од членот 2 на овој 
правилник мораат да ги исполнуваат и условите 
предвидени со општите прописи за превозот ако со 
одредбите на RID не е предвидено поинаку. 

Член 5 
Испраќачот е должен во превозната исправа 

да потврди дека опасните стоки им одговараат на 
одредбите на RID и дека ги исполнуваат условите 
за превоз со железница предвидени во RID. 
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Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за арте-
риите и предметите што се превезуваат со желез-
ница под специјални услови или се исклучени од 
превоз4 („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/58 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 18 66). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3225 
26 јули 1968 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за стопанство, 

Владе Јуричић, с. р. 

420. 
Врз основа на членот 13 ст. 1 и 4 од Правил-

никот за методот и постапката за признавање но-
восоздадена сорта семе од земјоделски растенија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/66), сојузниот се-
кретар за стопанство објавува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА ЛИСТАТА 
НА ДОМАШНИ И ОДОМАШЕНИ СТРАНСКИ СОР-

ТИ СЕМЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 

1. Во Листата на домашни и одомашени стран-
ски сорти семе од земјоделски растенија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/67, 42/67 и 19/68) во точката 
6 по одредбата под 36 се додаваат две нови одредби, 
кои гласат: 

,,37) двоен хибрид W-153-R X W-374-A, 
38) двоен хибрид W-153-R X W-374-B;". 

2. Во точката 11 по одредбата под 3 се додава 
нова одредба под 4, која гласи: 
' „4) бр. 3996;". 

Бр. 15-9015 
25 јули 1968 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричић, е. р. 

419. 
Врз основа на членот 28 став 1 ед Законот за 

утврдување на способноста за пловидба на помор-
ските бродови и пловилата за внатрешна пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64 и 47/65), сојуз-
ниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА БРОЈОТ НА 
СТРУЧНО ОСПОСОБЕНИ ЧЛЕНОВИ НА ПОСАДА 
ШТО МОРААТ ДА ГО ИМААТ БРОДОВИТЕ НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА 

Член 1 
Во Правилникот за бројот на стручно оспособени 

членови на посада што мораат да го имаат бродо-
вите на југословенската трговска морнарица („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 48/65) во членот 5 став 1 
точка 1 под а) зборовите: „3 кормилари" се заме-
нуваат со зборовите: „2 кормилари". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6101/3 
25 јули 1968 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричић е. р. 

421. 
Врз основа на членот 20 став 1 од Основниот 

закон за семето („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/455), 
сојузниот секретар за стопанство објавува 

ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
НА НОВОСОЗДАДЕНИ СОРТИ СЕМЕ ОД ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 

1. Во Списокот на новосоздадени сорти семе од 
земјоделски -растенија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/67, 42/67 и 19/68) во точката 1 по одредбата 
под 13 се додава нова одредба под 14, која гласи: 
„14) сорта „Дунав" селекција на Институтот за зем-

јоделски истражувања — Но~и 
Сад;". 

2. Во точката 4 по одредбата под 25 се додаваат 
седумнаесет нови одредби, кои гласат: 

„26) четирилиниски 
хибрид „ЗП 345" селекција на Институтот 

за пченка Земун—Белград, 
27) четирилинпски 

хибрид „ЗП 390" селекција на Институтот 
за пченка Земун—Белград, 

28) четирилиниеки 
хибрид „ЗП 455" селекција на Институтот 

за пченка Земун—Белград, 
29) четирилиниекн 

хибрид „ЗП 478" селекција на Институтот 
за пченка Земун—Белград, 

30) четирилинискн 
хибрид „ЗП 496" селекција на Институтот 

за пченка Земун—Белград, 
31) четнрилинискн 

хибрид „ЗП 550" селекција на Институтот 
за пченка Земун—Белград, 

32) дволински хибрид 
„ЗП СК 82 (III)" селекција на Институтот 

за пченка Земун—Белград, 
33) четирилиниски 

хибрид ,.ЗП 599" селекција на Институтот 
за пченка Земун—Белград, 

34) четирилиннски 
хибрид „ЗП 595" селекција на Институтот 

за пченка Земун—Белград, 
35) четирилиниски 

хибрид „ЗП 780" селекција на Институтот 
за пченка Земун—Белград, 

36) четирилиниски 
хибрид „ЗП 790" селекција на Институтот 

за пченка Земун—Белград, 
37) Д В О Л Ј Ш И С К И хибрид 

„ЗИ СК 60 (VI)" селекција на Институтот 
за пченка Земун—Белград, 

38) дволиниски хибрид 
„ЗП СК 75 (IV)" селекција на Институтот 

за пченка Земун—Белград, 
39) четири линиски 

хибрид „ЗП 730 Б" селекција на Институтот 
за пченка Земун—Белград, 
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40> четирилршиски 
хибрид „ЗП 551 F ' селекција на Институтот 

за пченка Земун—Белград, 
41) четирилиниски 

хибрид „Бц 596" селекција на Институтот 
за облагородување и про-
изводство на растенија — 
Загреб, 

42) Четирилиниски 
хибрид „Ос 692" селекција на Земјодел-

скиот институт — Осиек;". 

3, По точката 19 се додава нова точка 20, која 
гласи: 
„20. Праска (Prunus рег- селекција на Биотехнич-

sicae): сорта „Сло-киот факултет и Кметиј-
венија" скиот институт на Слове-

нија — Љубљана." 

Бр. 15-9014 
25 јули 1963 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јуричић с. р. 

422. 
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 цените и животниот стандард, точка 
10 („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/68), генералниот 
директор на Сојузниот завод за статистика доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ЛИЧНАТА ПО-
ТРОШУВАЧКА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО 1968 ГО-

ДИНА 

1. Анкетата за личната потрошувачка на на-
селението ќе се спроведе во две фази, и тоа: 

1) првата фаза на анкетата ќе се спроведе од 
10 до 25 септември 1968 година и ќе опфати 80.000 
случајно одбрани домаќинства; 

2) втората фаза на анкетата ќе се спроведе од 
10 до 25 декември 1968 година и ќе опфати 12.000 
случајно одбрани домаќинства. 

2. Со анкетата ќе се соберат податоци за де-
мографските и социолошките карактеристики на 
домаќинствата, за станбените услови, за снабдено-
ста на домаќинствата со трајни потрошни добра и 
планираните набавки на трајни потрошни добра, за 
височината на расположивите средства според из-
ворите, за височината на потрошените средства спо-
ред намената на потрошувачката, за добиените и 
потрошените потрошувачки кредити и инвестициони 
заеми за станбена изградба и за количините на по-
трошените производи за исхрана. 

За домаќинствата со земјоделско стопанство или 
сб занаетчиски дуќан ќе се соберат и податоци 
за паричните примања од земјоделското стопанство 
или .од- занаетчискиот дуќан, како и за паричните 
издатоци за земјоделското стопанство или за занает-
чискиот дуќан. 

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. Потребниот број на инструкторите, контроло-
рите и анкетарите за спроведување на оваа анкета 
ќе го обезбедат статистичките органи односно ор-
ганизации во републиките. 

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

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

Бр. 460-4337/1 
31 јули 1968 година 

Белград 
Генерален директор 

на Сојузниот завод за 
статистика, 

Ибрахим Латифиќ, е. р. 

423. 

Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65 и 47/66), членот 5 од Законот за 
измени и дополненија на чЗаконот за Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ'', 
бр. 47/66) и членот 102 од Законот за банките PI 
кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 29/65, 4/66, 26'бб, Г67, 17/67, 54/67 и 26/68), во со-
гласност 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 ДЕЛОВНИ-
ТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНО 

КРЕДИТИРАЊЕ 

1. Во Одлуката за регулирање на односите на 
деловните банки со Народната банка на Југослави-
ја по работите на краткорочно кредитирање („Служ-
бен лист на СФРЈ^, бр. 50/66, 11/67, 29/67, 48'67, 8/68, 
17/68, 23/68 и 27/68) во точката 4 став 1 одредбата 
под 9 се менува и гласи: 

„9) врз основа на договор за кредити дадени" на 
граѓани и работни и други организации за изград-
ба и купување на станови од производители, како и 
на работни организации за производство на станови 
за пазарот и за приготвување и уредување зем-
јиште за станбена изградба — до височината на 
порастот на тие кредити во однос на нивната сос-
тојба на 31 мај 1968 година;". 

По одредбата под 9 се додава нова одредба под 
ID, која гласи: 

„10) врз основа на стоковни меници на стопан-
ките организации-производители на јаглен со ак-
цент од купувач-потрошувач на јаглен — под ус-
лов рокот за плаќање на меницата да не е подолг 
од 6 месеци." 

2. Во точката 5 став 5 во одредбата под 3 по збо-
ровите: „под 9 на оваа одлука" се додаваат запирка 
и зборовите: „а најмногу до 40% од состојбата на 
штедните влогови од членот 90а на Законот за 
банките и кредитните работи и на средствата на 
фондот за заедничка потрошувачка издвоени за 
станбена изградба и средствата наменети за субвен-
ција на станарината од точката 1 на Одлуката за 
определување на средствата што деловните банки 
можат да ги користат за давање инвестициони кре-
дити („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/68)". 

3. По точката 6 се додава нова точка 6а, која 
гласи: 

„6а. Банката може, во случај на намалување 
својата ликвидност, да користи ка ј Народната бан-
ка посебен документарен кредит за ликвидност во 
височина до 2% од основицата за пресметување на 
задолжителната резерва, и тоа во траење најмногу 
до десет работни дена во едно тримесечје." 

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

О. бр. 79 
31 јули 1968 година 

Белград 
Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
др Никола Миљанић, е. р. 
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По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за автор-
ското право, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 30/68, се поткраднаа долу наведените грешки, та, 
врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на 
Сојузната скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

1. Во членот 6 по зборот: „литературно" треба 
да се додаде запирка. 

2. Во членот 52 став 6 наместо зборовите: „став 
4" треба да стојат зборовите: „став 5". 

3. Бо членот 79 став 1 во вториот ред наместо 
сврзникот: „и" треба да стои сврзник: „или1. 

4. Во членот 95 став 2 по зборовите: „брачниот 
другар" треба да се додаде сврзник: „и". 

5. Над. членот 102 во насловот на одделот 2 на-
место зборот: „Казненопоправна" треба да стои збо-
рот: „Казненоправна". 

6. Во членот 112 наместо зборовите: „дваесет 
дена" треба да стојат зборовите: „деведест дена". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скуп-
штина, Белград, 1 август 1968 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од 

Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на 
седницата одржана на 5 јули 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБА' А 
ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ИНДУС-

ТРИСКИОТ КОМБИНАТ „СВИТ", КАМНИК 

1. Се утврдува дека е незаконито секое зголе-
мување на личниот доход вон работен придонес 
заради стекнување неоправдано зголемување на ос-
новот за пензија. 

2. Се укинува членот 24 од Правилникот за 
распределба на личните доходи на работниците на 
Индустрискиот комбинат „СВИТ", Камник, од 30 
август 1965 година. 

Со одредбата на членот 24 од наведениот пра-
вилник се определува дека на работникот во послед-
ната година од работниот стаж пред пензионирање-
то му се признава посебен додаток на личниот доход 
во височина од 40 бодови месечно, чија вредност се 
пресметува според фактичната вредност на бодот 
во месецот во кој личниот доход се пресметува. Ме-
ѓутоа, со одредбите на чл. 78 до 82 од Основниот 
закон за работните односи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/66) се пропишуваат начелата од кои 
работната организација мора да тргне кога со својот 
општ акт ги установува основите и мерилата за 
утврдување на работниот придонес на работникот, 
а со одредбата на членот 78 став 1 од тој закон се' 
утврдува дека работникот има право, врз основа 
на својот работен придонес а зависно од работните 
и деловните резултати на работната единица во ко-
ја работи и работната организација во целина, да 
учествува во распределбата на средствата што ра-
ботната заедница ги издвојува за личен доход. 

Со законот, според тоа, се утврдуваат начелата 
од кои работната организација мора да тргне при 
Пропишувањето на основите и мерилата за утврду-
вање на работниот придонес на работникот, како 
и дека работникот има право, врз основа на својот 
работен придонес а зависно од работните и делов-
ните резултати на работната единица во која ра-
боти и работната организација како целина, да у-
чествува во распределбата на средствата што ра-
ботната заедница ги издвојува за личен доход. По-
ради тоа со Правилникот за распределба на лич-
ните доходи на работниците на Индустрискиот ком-

бинат „СВИТ", Камник не можеше да се утврди 
дека на секој работник во последната година од 
стажот пред пензионирањето му се признава посе-
бен додаток на личниот доход во височина од 40 
бодови месечно. Со тоа всушност на автоматски на-
чин независно од работниот придонес се зголему-
ваат личните доходи на работниците што одат во 
пензија. 

Тоа не значи, меѓутоа, дека работното искуство 
односно должината на работниот стаж не може да 
биде елемент на основите и мерилата за утврдување 
на работниот придонес на работникот, туку само тоа 
дека основот и начинот на кој тоа е пропишано со 
нападнатата одредба на Правилникот, претставу-
ваат таков автоматизам кој во целост отстапува 
од начелата за распределбата на доходот утврдени 
со Основниот закон за работните односи. 

Со оглед на изложеното Уставниот суд утврди 
дека членот 24 од Правилникот за распределба на 
личните доходи на работниците на Индустрискиот 
комбинат „СВИТ", Камник не е во согласност со 
Основниот закон за работните односи. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
објави и на огласната табла на Индустрискиот 
комбинат „СВИТ", Кцмник. 

У бр. 115/67 
5 јули 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 70 од Законот за сојузни-

те органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

КРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се назначува Ивица Чачиќ, претседател на Со-
бранието на општина Сисак, за помошник сојузен 
секретар за внатрешни работи. 

Б. бр. 61 
19 јули 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 34 од Основниот закон за 
статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИ-
РЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИС-

ТИКА 

Се назначува др Бранимир Марковиќ, раководи-
тел на Службата за статистички систем и методи во 
Сојузниот завод за статистика, за заменик генера-
лен директор на Сојузниот завод за статистика. 

Б. бр. 60 
19 јули 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 
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Брз основа на членот 89 од Законот за сојузни-
те органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕ-
РАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува Херта Хас од должноста на со-
ветник на генералниот директор на Сојузниот за-
вод за стопанско планирање со 30 јуни 1968 година, 
поради одење во пензија. 

Б. бр. 63 
19 јули 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпил»ак, е. р. 

Врз основа на членот 160 од Основниот закон 
за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта 
(„Службен лист на СФРЈ ', бр. 14/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 

1. Се разрешуваат од функција во Сојузниот со-
вет за безбедност на сообраќајот, и тоа од должно-
ста на претседател Владо Зечевиќ, а од должноста 
на член Никола Бугарчић проф. Даница Диклиќ, 
Марко Фериќ, инж. Стјепан Ламер, проф. Миро-
слав Марковиќ, Чедомир Мијовиќ, Божо Петровиќ, 
Димитрије Перишић, др Анте Премеру, Рајко Раиќ, 
проф. др Србо Стоиљковић др Максим Штернич и 
др инж. Бранко Жнидаршич. 

2. Се именуваат во Сојузниот совет за безбед-
ност на сообраќајот: 

за претседател: 
Коста Наѓ, член на Советот на федерацијата; 
за членови: 
1) др Огњан Адум, член на Сојузот на лекарски-

те друштва на Југославија; 
2) Душан Мариќ, генерален секретар на Турис-

тичкиот сојуз на Југославија; 
3) Радмило Милованови^ началник на сообра-

ќајната служба на Заедницата на Југословенските 
железници; 

4) Борислав Пејаков, сојузен инспектор за јав-
ни патишта; 

5) Рада Прелиќ, психолог, секретар на комисија 
во Советот за воспитување и заштита на децата на 
Југославија; 

6) Милош Стаматовић советник во Сојузниот 
извршен совет; 

7) Бојан Шкрк, помошник сојузен секретар за 
внатрешни работи. 

Б. бр. 62 
19 јули 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

407. Закон за дополнение на Законот за фон-
дот на федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и краишта 

408у)основен закон за утврдувањето и рас-
пределбата на доходот во работните ор 
ганизации — — — — 

409.^ Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за данокот на промет на нед-
вижности и права — — — — — — 

41 Оу Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за придонесите и даноците 
на граѓаните — — — — — — — 

411.) Закон за измена на Законот за станбе-
ните односи — — — — — — — — 

412. Закон за дополненија на Основниот за-
кон за пензиското осигурување — — — 

413. Закон за пренесување правата и должно-
стите на основач спрема Високата школа 
за политички науки — — 

414. Одлука за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Сојузниот фонд за финансирање 
на научните дејности — — — -— — 
Резолуција на основите на законодавна-
на научните дејности — — — — — 

683 

— — 635 

415. 

416. 

690 

695 

696 

— — — 696 

697 

697 
Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за работните организации што су-
ровините и другите репродукциони мате-
ријали, чиј увоз е регулиран, ги увезу-
ваат во определен однос според остваре-
ниот девизен прилив по извозот во 1968 
година — — — — _ _ _ _ _ _ 699 

417. Одлука за деловно-техничката соработ-
ка и кооперација која се смета долго-
рочна — — — — — — — — — 700 

418. Правилник за превозот на опасни стоки 
со железниците во внатрешниот PI меѓу-
народниот сообраќај — — — — — 700 

419. Правилник за измена на Правилникот за 
бројот на стручно оспособени членови на 
посада што мораат да го имаат бродовите 
на југословенската трговска морнарица — 701 

420. Дополнение, на Листата на домашни и 
одомашени странски сорти семе од земјо-
делски растенија — — — — — — 701 

421. Дополненија на Списокот на новосозда-
дени сорти семе од земјоделски растенија 701 

422. Решение за спроведување анкета за лич-
ната потрошувачка на населението во 
1968 година — — — — — — — — 702 

423. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за регулирање на односите на де-
ловните банки со Народната банка на Ју-
гославија по работите на краткорочно 
кредитирање* — — — — — — — 702 

Исправка на Законот за авторското право — 703 
Одлука за оцена на законитоста на одредбата 

од Правилникот за распределба на лич-
ните доходи на работниците на Индус-
трискиот комбинат „СВИТ", Камник — 703 
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