
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрнски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата. — 
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство за претплата, 
посебни изданија и огласи 608-3-291-2 

Четврток, 13 јануари 1972 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 2 ГОД. XXVIII 

Цена -
Претплатата за 1972 година изнесува 
270 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1 Пошт. фах 226. — 
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671. 

6. 

Врз основа на член И од Законот за хартиите од 
вредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РАБОТНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ МОЖАТ ДА ИЗДАВААТ ОБВРЗНИЦИ 

ШТО СЕ УПЛАТУВААТ ВО ДЕВИЗИ 

Член 1 
Работните организации заради унапредување на 

своето производство можат да прибавуваат девизи 
и со издавање на обврзници што се запишуваат и се 
уплатуваат во девизи (во понатамошниот текст: об-
врзниците). 

Обврзници можат да запишат и уплатат само 
граѓани. 

Обврзниците се издаваат, се запишуваат и се 
уплатуваат, согласно со одредбите на Законот за 
хартиите од вредност и според одредбите на оваа 
уредба. 

Член 2 
Обврзници можат да издаваат работните орга-

низации кои со средствата што ги остваруваат со 
своето работење обезбедуваат отплатување на обврз-
ниците со камата. 

Одредбите на чл. 31 и 32 од Законот за хартиите 
од вредност не се применуваат врз издавањето на 
обврзници според одредбите на оваа уредба. 

Член 3 
Работната организација може да се обврзе, на 

запишувачите на обврзниците, покрај камата, да им 
даде и други посебни погодности. 

Член 4 
Работните организации можат да издаваат об-

врзници под услов девизите прибавени со издавање-
то на обврзници да ги држат на посебна сметка кај 
овластената банка, да ги користат најмногу до 50°/о 
за плаќање на увозот на опрема за сопствените пот-
реби во согласност со важечките прописи за надво-
решнотрговскиот и девизниот режим и преостана-
тиот износ на девизите да и го продадат на овласте-
ната банка или на Народната банка на Југославија. 

Член 5 
Ако во условите за запишувањето на обврзни-

ците не е предвидено враќање на запишаните изно-
си и на каматата во динари, работната организација 
може да ги користи за отплатување на обврзниците 
и за плаќање камата девизите што ќ припаѓаат спо-
ред член 16 од Законот за девизното работење, деви-
зите што според член 28 од тој закон може да ги 
купи од банката до износот на одредениот дел на 
средствата на амортизацијата на опремата, како и 
девизите што ќе ги купи од овластената банка или 
од Народната банка на Југославија, но најмногу до 
износот што според одредбата на член 4 од оваа 
уредба ќ го продала на овластената банка или на 
Народната банка на Југославија. 

Член 6 
Обврзниците се издаваат само на име и не можат 

да се пренесуваат ниту да се продаваат. 

Член 7 
Работната организација односно овластената 

банка што ги врши работите на запишувањето и из-
давањето на обврзниците, е должна да ft доставува 
на Народната банка на Југославија податоци за вр-
шењето на таа работа, на начин што ќе го пропише 
Народната банка на Југославија. 

Член а 
Обврзници можат да запишуваат граѓани што 

располагаат со девизи на девизни сметки или на 
девизни штедни влогови (член 60 од Законот за 
девизното работење). 

Член 9 
Покрај податоците од член 39 на Законот за 

хартиите од вредност, во објавата за запишувањето 
на обврзниците мора да биде назначено дека запи-
шувањето на обврзниците се врши заради прибаву-
вање девизи за набавка и плаќање на опрема што 
работната организација ја увезува за унапредување 
на своето производство и дали каматата се плаќа во 
девизи или во динари. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 3 
6 јануари 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

7. 

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за де-
визното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 
53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ДЕЛОТ ОД АМОРТИЗАЦИЈАТА ДО 
КОЈ РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА 
КУПУВААТ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОПРЕМА 

И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Во Одлуката за височината на делот од амор-
тизацијата до кој работните организации можат да 
купуваат девизи за плаќање на одрема и резервна 
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делови („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66, 11/67, 
8/68, 17/69, 22/69, 9/70, 10/70 и 41/70), во точка 2а по 
зборот: „бакар," се додаваат зборовите: „претприја-
тијата на црната металургија,". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1971 година. 

Р. п. бр. 1 
6 јануари 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бие дик, е. р. 

8. 

Врз основа на член 19 став 2 и чл. 20 и 22 од 
Законот за девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 
32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71) и точка 3 од 
Одлуката за утврдување и распределба на глобална-
та девизна квота за плаќање на увозот на суровини 
и други репродукциони материјали за 1972 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 47/71), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗНОС 
НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1972 ГО-

ДИНА ЗА УВОЗ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 
СТОПАНСКИ ВОЗИЛА 

1. На работните организации од гранката 515 — 
Сообраќај, групација јавен, друмски и градски соо-
браќај и групација претпријатија за патишта за 
1972 година, покрај износот на глобалната девизна 
квота што им припаѓа врз основа на Одлуката за 
утврдување и распределба на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1972 година, им се 
утврдува и дополнителен износ на глобалната де-
визна квота во височина од 39,100.000 динари во 
девизи што се од значење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања — за увоз на ре-
зервни делови за одржување и ремонт на стопански 
возила на јавниот, дру мекиот и градскиот сообра-
ќај и на возилата на претпријатијата за патишта. 

2. Средствата на глобалната девизна квота од 
точка 1 на оваа одлука ги распределуваат договорно 
во Сојузната стопанска комора работните организа-
ции на јавниот, друмскиот и градскиот сообраќај и 
претпријатијата за патишта, сразмерно со набавната 
вредност на увезените возила што тие организации 
ги имаат, а кои се платени со девизи од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања. 

При распределбата на глобалната девизна квота 
од став 1 на оваа точка врз одделни работни органи-
зации, ќе се земе предвид и износот на девизите што 
тие организации го добиле за плаќање на увозот на 
резервни делови врз основа на одредбите на Одлу-
ката за утврдување и распределба на глобалната де-
визна квота за плаќање на увозот на суровини и 
други репродукциони материјали за 1972 година. 

Вкупниот износ на девизите од став 2 на оваа 
точка не се засметува во вкупниот износ на деви-
зите од точка 1 на оваа одлука. 

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, врз основа на постигнатиот договор од точка 
2 на оваа одлука, ќе и издаде на секоја работна ор-
ганизација решение за височината на глобалната де-
визна квота што и припаѓа. 

4. Ако работните организации во Сојузната сто-
панска комора не постигнат договор за распределба 

на износот на девизите од точка 1 на оваа одлука, 
распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за сообраќај и врски, по претходно под-
несениот извештај од Сојузната стопанска комора. 

Распределбата на износот на девизите на гло-
балната девизна квота, во смисла на став 1 од оваа 
точка, ќе се изврши според критериумите од точка 
2 на оваа одлука. 

5. Сојузниот секретар за надворешна трговија, 
во спогодба со сојузниот секретар за сообраќај и 
врски донесува, по потреба, поблиски прописи за 
начинот на доставувањето на податоците и за доку-
ментацијата, потребна за распределбата на деви-
зите во смисла на точка 2 од оваа одлука и го одре-
дува, по потреба, рокот за постигање на договорот 
од таа точка. 

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

P. п. бр. 2 
б јануари 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

9. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Die Welt", број 299 од 24/25 
декември 1971 година, број ЗОО од 27 декември 1971 
година, број 301 од 28 декември 1971 година и број 
302 од 29 декември 1971 година, кој излегува на гер-
мански јазик во Хамбург, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/54 
31 декември 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар за вна-

трешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

10. 

Врз основа на член 23 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставните амандмани XX до XLT 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71) и член 14 став 
3 и член 15 став 2 од Законот за Народната банка 
на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 
47/66, 55/68 и 27/71), Советот на гувернерите на На-
родната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИ-
ТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за височината на задолжителната 
резерва на деловните банки ка ј Народната банка на 
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Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/66, 
48/67, 5/68, 11/68, 17/68, 25/68, 30/68, 46/68, 5/69, 32/69, 
34/69, 6/70, 29/70, 18/71, 22/71, 26/71, 32/71, 36/71, 42/71 
и 51/71) во точка 1 став 1 процентот: „34%" се заме-
нува со процентот: „33%". 

Став 2 се брише. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 85 
30 декември 1971 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Вицегувернер, 
Бранислав Чолановић с.р. 

11. 

Врз основа на член 174 став 3 од Основниот за-
кон за пензиското осигурување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 
17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 
и 60/71), Сојузот на заедниците на пензиското и ин-
валидското осигурување на Југославија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЧУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА НА МА-
ТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И 

ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА 

1. Со ова упатство се одредува начинот на чува-
њето на пропишаната документација за устројува-
ње и водење на матичната евиденција за оси-
гурениците b за уживателите на пензија (во пона-
тамошниот текст: документацијата на матичната е-
виденција). 

2. Документацијата на матичната евиденција се 
состои од: 

1) документација за осигурениците; 
2) документација за уживателите на пензија; 
3) друга документација. 
3. Документацијата за осигурениците опфаќа: 
1) податоци за устројување и водење на ма-

тичната евиденција за осигурениците доставени на 
обрасците: 

— пријава на податоците за устрој ување на ма-
тичната евиденција за осигурениците (ПС); 

— пријава на податоците за личниот доход и за 
стажот на осигурувањето за периодот од 1 јануари 
1965 до 31 декември 1969 година (Р-1); 

— пријава на осигурување (М-1), одјава на оси-
гурување (М-2) и пријава за промената во текот на 
осигурувањето (М-3); 

— пријава на податоците за утврдениот личен 
доход и за стажот на осигурувањето (М-4) и пријава 
за промената на податоците за личниот доход и за 
стажот на осигурувањето (М-8); 

— пријава на податоците за личниот доход ос-
тварен со примање надоместок на личниот доход по 
основ на здравственото осигурување (М-5) и пријава 
за промената на податоците за личниот доход ос-
тварен со примање надоместок на личниот доход по 
основ на здравственото осигурување (М-9); 

— пријава на податоците за личниот доход ос-
тварен со примање надоместок на личниот доход и 
материјално обезбедување по основ на инвалидското 
осигурување (М-6) и пријава за примената на пода-
тоците за личниот доход остварен со примање надо-
месток на личниот доход и материјално обезбеду-
вање по основ на инвалидското осигурување (М-10); 

— пријава на податоците за дополнително утвр-
дениот пензиски стаж односно наголемување на ста-
жот на осигурувањето (М-7); 

2) документација за работата на работникот на 
работните места на кои стажот на осигурувањето се 
смета со наголемено траење (член 249а од Основниот 
закон за пензиското осигурување); 

3) регистри и картотеки за осигурениците — на 
бивши носители на социјалното осигурување. 

4. Документацијата за уживателите на пензии 
опфаќа: 

1) податоци за устројување и водење на 
матичната евиденција за уживателите на пензии 
доставени на обрасците: 

— пријава на податоците за уживател от на ин-
валидска пензија (П-1) и пријава за промената на 
податоците за уживателот на инвалидска пензија 
(П-5); 

— пријава на податоците за уживзтелот на ста-
росна пензија (П-2) и пријава за промената на пода-
тоците за уживате лот на старосна пензија (П-6); 

— пријава на податоците за уживателот на се-
мејна пензија (П-3) и пријава за промената на по-
датоците за уживателот на семејна пензија (П-7); 

— пријава на податоците за уживател от на пра-
вото на инвалиднина (П-4) и пријава за промената 
на податоците за уживателот на правото на инвалид-
нина (П-8); 

2) пензиски предмети; 
3) исплатни листови. 
5. Другата документација опфаќа: 
1) регистри на организациите и на приватните 

работодавци — обврзници за уплата на придонесот 
за социјално осигурување; 

2) регистри на осигурениците што самите пла-
ќаат придонес за своето осигурување; 

3) евиденција за матичниот број (именичен и број-
чен регистар); 

4) документација за извршеното уништување: 
— дописи и друга писмена граѓа во врска со 

пријавите, евиденциите и регистрите од точ. 3, 4 и 5 
на ова упатство. 

6. Документацијата на матичната евиденција мо-
ра да се одлага на начин кој обезбедува едноставен 
и брз пристап кон архивската граѓа односно кон се-
која исправа. 

Начинот на архивирањето и одлагањето според 
растечки матичен број, по азбука, по годишта и во 
рамките на годиштата, по регистарски број ити., како 
и архивската техника (картотечни автомати, вреќи, 
полици ити.) на документацијата на матичната еви-
денција, ги утврдува заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување. 

7. Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување што документацијата на матичната еви-
денција ја чува снимена на микрофилм, ќе постапи, 
заради обезбедување на веродостојноста и потпол-
носта на снимената документација, согласно со Пра-
вилата за микрофилмување на документацијата на 
матичната евиденција. 

Пред уништувањето на документацијата на ма-
тичната евиденција што е снимена на микрофилм, 
стручната комисија за уништување на документа-
цијата на матичната евиденција (член 33 од Уред-
бата за матичната евиденција за осигурениците и за 
уживателите на пензии — „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/71), ќе утврди дали снимањето на таа доку-
ментација е извршено на начинот од став 1 на оваа 
точка. 

Правилата за микрофилмување на документа-
цијата се објавени во посебно издание на Сојузот на 
заедниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Југославија и се составен дел на ова упат-
ство. 

8. Документацијата за признавањето во посебен 
стаж на учеството на осигуреникот односно на ужи-
вателот на пензија во Народноослободителната војна 
(чл. 74, 140 и 142 од Основниот закон за пензиското 
осигурување) мора да се чува до роковите од член 
31 на Уредбата за матичната евиденција за осигу-
рениците и за уживателите на пензии, без оглед да* 
ли оваа документација е снимена на микрофилм. 
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9 Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист иа СФРЈ", 

ВС бр. 47/71 
7 декември 1971 година 

Белград 

Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување на Југославија 

Претседател на Советот, 
Игнац Нагоде, е. p. 

„— Самостојни лекари 
— Приватни работодавци, за 
— куќни помошнички 
— куќни помошници 
— друго 

3) во точка 4 во текстот под називот „На дробе* 
ње руда" на крајот се додава нов текст, кој гласи: 

„Работни места на работници 
што непосредно работат на 
секундарно и терцијарно дро-
бење руди иа обоени метали и 
кварцна руда (дробилничари, 
точачи на руда, работници на 
сеење на руда и послуга на 
транспортни ленти во дробил-
ници) 04-22 

12. 

Врз основа на член 174 став 3 од Основниот 
закон за пензиското осигурување (..Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 
17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 
и 60/71), Сојузот на заедниците на пензиското и 
инвалидското осигуруваше на Југославија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА КОДЕКСОТ НА ШИФРИТЕ 
ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 

ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА 
ПЕНЗИИ 

1. Во Кодексот на шифрите за водење на ма-
тичната евиденција за осигурениците и за ужива-
телите на пензии, кој е составен дел на Упатството 
за Кодексот на шифрите за водење ка матичната 
евиденција за осигурениците и за уживателите на 
пензии („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/71) во од-
дел И под редниот број 4 по зборовите: „Само-
стојни заба ри" се додава нов текст, кој гласи: 

Работни места на работници 
што непосредно работат на 
одржување машини и уреди 
во дробилници и работни 
места на надзорно-технички 
персонал што непосредно 
работи во дробилници на се-
кундарно и терцијарне дро-
бење руди на обоени метали 
и кварила руда 04-23"; 

043-24 

043-25 
043-26 
043-27". 

Под редниот број 24 во текстот под в) се вршат 
следните дополненија: 

1) во точка 1 на крајот се додава нов текст, кој 
гласи: 

„Работни места на работни-
ци што непосредно работат 
на дупчење мински дупки на 
површински откопи (дупчачи 
и помошници-дупчачи) 01-17 
Работни места на возачи на 
тешки возила со носивост над 
20 тона, на површински от-
копи 01-18"; 

2) во точка 2 на крајот се додава нов текст, кој 
гласи: 

„Во поцинкувалници 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
поцинкување и дупчење на 
жица, цевки и лим 02-61 
На одржување постројки 
Работни места на работници 
што најмалку 80% од вкуп-
ното ефективно работно вре-
ме во текот на годината по-
минуваат на машинско и е -
лектроодржување на построј-
ки во железарници 02-71"; 

во текстот под називот „Во производството на 
бакар" на крајот се додава нов текст, кој гласи: 

„Работни места на работници 
што непосредно работат на 
шаржирање концентрат и ис-
пуст на прженици во пржил-
ници на бакар 04-01 
Работни места на работници 
што непосредно работат како 
пржачи во контролата на 
процесот на пржењето во 
правилници на бакар 04-34 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
чистење бренери к а ј пламена 
печка 04-35 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
опрашување на котел к а ј 
пламена печка 04-36 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
уфрлување кварц во конвер-
тор 04-37 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
точење руда во тунел на 
WJ-печка 04-38 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
топење на обоени метали 04-39 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
преработка на аноден талог 
при добивање на благородни 
метали 04-40 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
подготвување на вар PI реа-
генати во флотација и ција-
низација 04-02 
Работни места на работници 
што најмалку 80% од вкуп-
ното ефективно работно вре-
ме во текот на годината 
поминуваат на рдашинско о-
држување на WJ-печки, пла-
мени печки и пржилници на 
машинска и електро одржува-
ње на кранови што служат за 
шаржирање на конвертор и 
на пламена печка - 04-03 
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Работни места на работници 
што непосредно работат на 
опрашување на електро-
филтери 04-04 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
сушење и мелење материјали 
за топење на обоени метали 04-05 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
електролитичка рафинација 
на бакар (електролизери) 04-06 
Работни места на работници 
што непосредно работат ка ј 
печки за топење во леарни-
ци на бронза (топилничари) 04-07 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
одржување електромашински 
уреди: во леарници на ба-
карни легури, при добивање 
на благородни метали и во 
хала за електролиза 04-08 
Работни места на работници 
што најмалку 80% од вкуп-
ното ефективно работно вре-
ме во текот на годината по-
минуваат на машинско одр-
жување на кочвертори или 
на електроодржуѕање на сите 
металуршки уреди во топил-
ница * 04-09 
Работни места на управници, 
инженери, технички раково-
дители, работоводители и тех-
ничари, што најмалку 80% 
од вкупното ефективно ра-
ботно време во текот на го-
дината поминуваат непосред-
но на работа во топилница 04-10"; 

во текстот под називот „Во производството на 
олово" на крајот се додава нов текст, кој гласи: 

„Работни места на работници 
што непосредно работат во 
пржилници на олово 04-12 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
дробење суровини за шахтни 
печки и агломерати за а-
гломерирачко пржење на о-
ловни концентрат (раково-
дител на дробилка, дробил-
кар и чистач на транспортни 
ленти) 04-47 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
подготвување на флотациски 
реагенати 04-48 
Работни места на работници 
што најмалку 80% од вкуп-
ното ефективно работно вре-
ме во текот на годината по-
минуваат на електромашлн-
ско одржување на шахтни 
печки, правилници, постројки 
за филтрација на гасови, на 
рафинација на олово, на по-
стројки во процесот на хло-
рирање, на пламени печки, 
на електролиза на сребро и на 
одржување кранови во хали 
за добивање на олово 04-49 
Работни места на управници, 
инженери, технички раково-
дители, работоводители и 

техничари, што најмалку 80% 
од вкупното ефективно работ-
но време во текот на годи-
ната поминуваат непосредно 
на работа во топилници и 
рафинерија на олово 04-50"; 

во текстот под називот „Во производството на 
цинк" на крајот се додава нов текст, кој гласи: 

„Работни места на работници 
што непосредно работат во 
пржилница на цинк 04-64 
Работни места на работници 
што постојано работат на по-
мошни работи на дестилаци-
они печки (работи во долниот 
строј на дестилациона печка 
и работи на собирање на 
шлака) 04-65 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
мелење суровини за изра-
ботка на реторти за дести-
лациони печки на дестила-
ција на цинк 04-66 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
дробење, мелење и сеење 
шлака во топилница за елек-
тролиза на цинк 04-67 
Работни места на работници 
што најмалку 80°/о од вкуп-
ното ефективно работно вре-
ме во текот на годината по-
минуваат на машинско и 
електроодржуварве на пос-
тројки во производството 
на цинк 04-68 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
електролитичко добивање на 
цинк (работници на отстра-
нување на цинк, на чистење 
на ќелија и на контрола на 
ќелии) 04-69 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
печки за дробење аноден 
цинк (работници на леење и 
обработка на шлака) 04-70 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
одржување на полиестер-ма-
са во електролизата на цинк 04-13 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
топење на кадмиум 04-14 
Работни места на работници 
(ито најмалку 80% од вкуп-
ното ефективно работно вре-
ме во текот на годината по-
минуваат на работи на тех-
ничкиот надзор во произ-
водството на цинк (управни-
ци, инженери, технички ра-
ководители, работоводители и 
техничари) 04-15"; 

во текстот под називот „Во производството на ан-
тимон" на крајот се додава нов текст, кој гласи: 

„Работни места на работници 
што непосредно работат на 
опслужување на механички 
филтери и гасни цевки во то-
пилница на антимон 04-75 
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Работни места на работници 
што најмалку 80% од вкуп-
ното ефективно работно вре-
ме во текот на годината по-
минуваат на машинско и е-
лектроодржување на построј-
ки и уреди во топилница на 
антимон 04-76 
Работни места на управници, 
инженери, технички раково-
дители, работоводители и 
техничари, што најмалку 80% 
од вкупното ефективно работ-
но време во текот на годината 
непосредно поминуваат во то-
пилница на антимон 04-77"; 

во текстот под називот „Во производството на 
Ѕкива" на крајот се додава нов текст, кој гласи: 

„Работни места на работници 
што најмалку 80% од вкуп-
ното ефективно работно вре-
ме во текот на годината по-
минуваат на одржување по-
стројки во топилница на жива 04-16 
Работни места на работници 
што најмалку 80% од вкупно-
то ефективно работно време 
во текот на годината поми-
нуваат на работи на технич-
киот надзор во производство-
то на жива (управници, ин-
женери, технички раководи-
тели, работоводители и тех-
ничари) 04-17"; 

4) во точка 10 на крајот се додава нов текст, кој 
Гласи: 

„Работни места на кристало-
брусачи-гравери и брусачи на 
конусно брусење 10-12 
Работни места на ракувачи 
со машини во машинското 
производство на стакло (ма-
шиностаклари) 10-13 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
рачно подготвување и уфрлу-
вање смеса бо стакларска 
печка 10-14 
Работни места на дувачи на 
стакло во производството на 
индустриски апарату ри, ста-
клени апарати и инструмен-
ти, топломери и др. 10-15 
Работни места на работници 
што во производството на 
топломери работат на мерење 
со жива и на полнење и ис-
фрлување на жива од топло-
мери 10-16 
Работни места на работници 
што работат на брусење на 
стаклени апарати 10-17 
Работни места на работници 
што работат со бои на стакло 
(стаклосликари) 10-18 
Работни места на работници 
што работат на градуирање 
на стаклени производи (стак-
лоградуери) 10-19 
Работни места на работници 
што работат на леење жива 
при баждарење на лаборато-
риски инструменти 10-20"; 

б) во точка 11 на крајот се додава нов текст, кој 
гласи: 

„Работни места на работници 
што работат на спојување на 
елементи во секции и на спо-
јување на секции во кон-
струкција на бродски труп 
(брод омонтери) 11-13 
Работни места на работници 
што работат на монтирање на 
скелиња на бродови (бродо-
скелари) 11-14 
Работни места на работници 
што работат на обработува-
ње и спојување на метални 
бродски елементи со пнев-
матски алати 11-15 
Работни места на работници 
што работот на изработка, 
монтирање и испитување на 
цевоводи, котли и разладни 
уреди на бродови (бродоце-
вари и бродокотлари) 11-16 
Работни места на работници 
што работат на гасно реже-
ње и рамнење на бродски е-
лементи (гасни режачи) 11-17 
Работни места на работници 
што работат на изолирање на 
бродски елементи (бродон-
золатери) 11-18 
Работни места на работници 
што работат на премачкува-
ње на бродски елементи (бро-
довапсувачи) 11-19"; 

6) во точка 18 во текстот под називот „Во же-
лезничкиот сообраќај" на крајот се додава нов текст, 
кој гласи: 

„Работни места на машино-
водачи на парни локомотиви, 
на дизел-локомотизи и на е-
лектрични локомотиви 18-12 
Работни места на ракувачи 
на маневра и маневристи 18-13 
Работни места на помошни-
ци на машиноводач 18-14 
Работни места на машиново-
дачи на маневра 18-15 
Работни места на кочничари 18-16 
Работни места на скретнича-
ри на станици низ кои ми-
нуваат 30 возови во една тур-
нусна смена просечно во те-
кот на годината 18-17 
Работни места на отправници 
на возови на станици низ кои 
минуваат 30 возови во една 
турнусна смена просечно во 
текот на годината 18-18"; 

7) по точка 18 се додава нова точка 18а, која 
гласи: 

„18а. Во лучкиот транспорт 

Работни места на лучко-
-транспортни работници што 
непосредно физички (рачно, 
немеханизирано) работат на 
претовар на стоки во луките 18-51"; 
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8) во точка 21 на крајот се додава нов текст, кој 
гласи: 

„Работни места на играорци 
на народни игри во постојан 
работен однос во професио-
нални ансамбли на народни 
игри кои имаат во просек 
најмалку 50 настапи годишно 51-13"; 

9) по точка 25 се додаваат десет нови точки, кои 
гласат: 

„26. На електро и автогено 
заварување 

Работни места на работници 
што непосредно работат на 
микрозаварување, како и на 
електро и автогено заварува-
ње во вруќи погони во цр-
ната и обоената металургија 
и во леарници 70-01 

27. Во производството 
акумулатори 

на 

Во производството на оловни 
акумулатори 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
мелење и мешање на оловни 
оксиди 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
сушење на оловни плочи и 
електроди 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
формирање на оловни плочи 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
обработка на ОЛОЕНИ електро-
ди 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
монтажа на акумулатори и а-
кумулаторски батерии 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
леење на оловни елементи за 
акумулатори 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
мачкање на оловни плочи 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
складирање оловни електроди 
Во производството на нпкел-
-кадмиумски алкални акуму-
латори 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
производството и обработката 
на негативна кадмиумска 
маса 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
механичка изработка на елек-
троди 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
производството и обработката 
на позитивна никлена маса 

70-11 

70-12 

70-13 

70-14 

70-15 

70-16 

70-17 

70-18 

70-21 

70-22 

70-23 

Работни места на работници 
што непосредно работат на 
брикетирање на маси и на 
пакување на брикет во мре-
жички 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
монтажа на електроди 
Работни места на работници 
што најмалку 80°/о од вкуп-
ното ефективно работно вре-
ме во текот на годината по-
минуваат на одржување на 
машини при механичка изра-
ботка на електроди (реглери) 
Работни места на начални-
ци на одделенија, на работо-
водители, партиводители и 
техничари, што најмалку 80% 
од вкупното ефективно ра-
ботно време во текот на годи-
ната го поминуваат непосред-
но на работа на механичка 
изработка на електроди 

28. Во графичката инду-
стрија 

Работни места на работници 
што работат како машински 
слагачи на линотип, како сло-
вослагачи на телетипстер 
и како рачни словослагачи 
(типограф^ 
Работни места на работници 
што работат како леари на 
букви на монотип, како леари 
на монотип-супри, како леари 
на безличен материјал (леари 
на штегови и прореди) и како 
помошници во леарница на 
букви 
Работни места на работници 
што работат како леари на 
олово 

Работни места на работници 
што работат како стереотипе-
ри на оловни плочи и помош-
ници во стереотипија 

Работни места на работници 
што работат како бакроеце-
ри, ецери на клишиња (цин-
кографи) и помошници во ра-
ботилница за клишиња 

29. Во воените 
заводи 

70-24 

70-25 

70-26 

70-27 

70-31 

70-32 

70-33 

70-34 

70-35 

ремонти 

Работни места на работници 
што во кабина работат на 
пескарење на делови од ос-
новни технички средства 

30. Во производството на 
огноотпорен материјал 

Работни ? теста на формери ка 
пневматички чекани во про-
изводството на специјални 
фазонски шамот ли тули гато 
не е можно да се произведу-
ваат на преси 

Работни места на празначи 
на печки 

70-41 

70-51 

70-52 
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31. Во производството на 
нафта 

Работни места на водач на 
смена на дупчење и на по-
мошник-водач на смена на 
дупчење 70-61 
Работни места на клинаши на 
дупчење и на клинаши на ре-
монт 70-62 
Работни места на торњаши на 
дупчење и на торњаши на ре-

лнт 70-63 
Работни места на мотористи 
на дупчење 70-64 

32. Во производството па 
вештачки ѓубриња врз 
база па фосфор 

Работни места на работници 
што непосредно работат на 
мелење и дробење на суро-
вини и готови производи (ра-
нувани и помошници-раку-
вачи на мелница и ракувачи 
на дробилка) 70-71 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
преработка на суров фосфор 
ка ј реактор (ракувачи и по-
мошници-ракувачи на реак-
тор и ракувачи на транспор-
тер под реактор) 70-72 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
апсорпција и преработка на 
флуорни гасови (ракувачи на 
апсорбер и работници на одр-
жување на гасен канал и на 
вентилатор на апсорпцијата, 
ракувачи и помошници-раку-
вачи на уреди за производ-
ство на натриум и калиум 
силикофлуориди) 70-73 
Работни места на работници 
што непосредно работат како 
ракувачи на вибрациони сита 70-74 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
полнење на бункери и на по-
служување, одржување и 
чистење на транспортни лен-
ти во затворени канали и га-
лерии (ракувачи на транс-
портни ленти) 70-75 
Работни места на работници 
што непосредно работат ка ј 
гранулатори на подготвување 
и дозирање на суровини за 
гранулатор (ракувачи и по-
мошници-ракувачи на грану-
латор, ракувачи на уреди за 
дозирање, работници на под-
готвување на томасово браш-
но и суровина и ракувачи на 

прифатен бункер за суровини) 70-76 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
пакување на суров фосфат 70-77 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
уреди за мерење и на паку-
вање готови производи 70-78 

Работни места на работници 
што непосредно работат како 
ракувачи на печки, сушници 
и ладилници 

Работни места на работиш^ 
што непосредно работат на 
рачно подготвување на суро-
вини за преработка и на го-
тови производи за пакување 

33. Во производството 
лак-жица 

70-79 

70-80 

на 

Работни места на работници 
што непосредно работат на ла-
кирање на лак-жица (лакире-
ри) 

34. Во геолошките и рудар-
ските истражувања 

Работни места на дупчачи на 
истражно дупчење, на дуп-
чачи ијпјектирци и торке-
тирци 

35. На работите па ниски 
температури 

Работни места на работници 
што во тунели и во комори на 
ладилници работат на ниски 
температури 

36. Во комуналната дејност 

Работни места на професио-
нални гхожарникари на опе-
ративни должности во про-
тивпожарни единици што ги 
основаат општествено-поли-
тичките заедници во местата 
што со своја одлука ќе ги у-
тврди заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигу-
рување 

Работни места на работници 
што во канализација непо-
средно работат на чистење, 
оджување и поправање на 
канали и на собирни базени, 
како и на ракување, одржу-
вање и поправки на црпни 
(фекални) станици и на дру-
ги уреди за собирање, тран-
спортирање, преработување и 
евакуирање на каналска со-
држина 

70-81 

24-11 

26-11 

29-11 

29-12". 

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

ВС бр. 52/71 
7 декември 1971 година 

Белград 

Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување на Југославија 

Претседател на Советот, 
Игнац Нагоде, а р . ј 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена 
па Одлуката за одобрување на претсметките на при-
ходите и на распоредите на приходите на посебните 
сметки на сојузните органи на управата, сојузните 
совети и сојузните организации за 1971 година, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 60/71, се пот-
п а д н а л а долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКИТЕ НА ПРИХО-
ДИТЕ И НА РАСПОРЕДИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА 
ПОСЕБНИТЕ СМЕТКИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1971 ГОДИНА 

Во точка 1 под 1, во четвртиот ред, наместо циф-
рата: „1,213.074,80" треба да стои цифрата: 
„1,312.074,80"» 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузна-
та скупштина, 7 јануари 1972 година. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
.управата и на сојузните организации („Службен лист 
па СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 

УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За директор на Сојузната управа за царини се 
назначува д-р Кемал Тарабар, претседател на Еко-
номскиот совет на Собранието на СР Босна и Хер-
цеговина. 

Б. бр. 108 
15 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-

ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ПО-
МОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШ-

НИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста на помошник-соју-
зен секретар за надворешни работи д-р Жига Во-
душек, поради одење на друга должност. 

В. бр. 105 
8 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 17 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службе:! лист ка СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА 
СФРЈ ПРИ СОВЕТОТ ЗА ЗАЕМНА ЕКОНОМСКА 

ПОМОШ (СЕВ) 

За постојан претставник на СФРЈ при Советот 
за заемна економска помои! (СЕВ) се именува Мар-
ко Орландић член на Сојузниот извршен совет. 

В. бр. 107 
29 септември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал БиедиК, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 
УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 

За директор на Сојузната управа за цивилна 
воздушна пловидба се назначува Милован Гокано-
виќ, досегашен директор на Сојузната управа за ца-
рини. 

В. бр. 109 
15 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

За директор на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи се назначува м-р Милој-
ко Вељовиќ, заменик-републички секретар за фи-
нансии на СР Србија. 

В. бр. НО 
15 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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Врз основа на член 43 став 4 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на уп-
равата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИС-

ТИКА 

За генерален директор на Сојузниот завод за 
статистика повторно се назначува Ибрахим Лати-
фиќ, генерален директор на овој Завод. 

Б. бр. 111 
15 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ. е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Слухѕбен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н PI Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СО-
ЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Се разрешува од должноста на директор на Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи Марко Узелац, поради истекот на периодот 
на кој е назначен. 

Б. бр. 112 
15 декември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуга во раз-
вивањето и зацврстувањето на соработката и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Република Италија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

проф. Amintore Fanfani, претседател на Сенатот, 
Alessandro Pertini, претседател на Парламентот, Emi-
lio Colombo, претседател на Министерскиот совет, 
проф. Giuseppe Branca, претседател на Уставниот 
суд, Mario Scelba, бивш претседател на Италијан-
ската влада, 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Mario Antoniozzi, државен потсекретар, Alberto Bem-
porad, државен потсекретар, проф. Francesko De 
Martino, потпретседател на Министерскиот совет, 
Mario Tanassi, министер за одбрана, д-р Clelio Da-
rida, градоначелник на Рим, амбасадорот Mario Моп-
dello, генерален директор па Дирекцијата за кул-
турни односи со странство, Flaminio Piccoii, мини-
стер за државни учества, д-р Guido Carli, гувернер 
на Ва са Carlo Donat Cattin, министер за труд и 
социјални грижи, Silvio Gava, министер за трговија 
и индустрија; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Gian Luigi Milesi-Ferretti, заменик генерален дирек-
тор на Дирекцијата за политички работи, Cesido 
Guazzarcni, заменик генерален директор на Дирек-
цијата за економски работи, Cesare Regard, заменик 
генерален директор на Дирекцијата за емиграција, 
Adolfo Магеѕса, шеф на Службата за дипломатски 
спорови д-р Giovanni Ravalli, префект на Рим, д-р 
Enzo Мого, потпретседател на Владата на А. II. Фур-
ланкја и Јулиска Краина, проф. Michelangelo Ribez-
zi, претседател на Собранието на А. П. Фурланија 
и Јулиска Краина, инж, д-р Gaudenzio Bono, д-р 
Alberto Capanna, генерален директор на „Finsider", 
Stato Pierro Fortunato, шеф на Кабинетот на прет-
седателот на Министерскиот совет; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

д-р Davide Peligrini, шеф на Секретаријатот на 
Претседателот на Републиката, Elio Catanacci, по-
мошник шеф на полиција, Aldo Conte Marotta, за-
меник дипломатски советник на претседателот на 
Министерскиот совет, д-р Alberto Di Segni, заменик 
градоначалник на Рим, проф. Gaetano Stammati, др-
жавен генерален книговодител, д-р Renato Simonoci-
ni, државен генерален надзорник, Enrico Giotta Lu-
cifcro, заменик шеф на кабинетот на министерот за 
надворешни работи. Camera Dep. Tullio Ancora, 
функционер па Кабинетот на министерот за над-
ворешни работи, д-р Guiseppe Salerno, пер-
фект на Торино, инж. Giovanni Porcellano, 
градоначалник на Торино, проф. Giussppe Dulci, по 
вереник за индустрија и трговија на Владата на 
А. П. Фурланија и Јул иска Краина, Franco Amadini, 
директор на ,ДЈ Popolo", Geatano Arfe, директор на 
„Avanti", Aldo Garosci, директор на „Umanita", д-р 
инж. Marcello Spaccini, градоначалник на Трст, Do-
menico Boraccino, градоначалник на Барлета, д-р 
Guido Mondaini, ополномоштен министер I класа, 
Bruno Bottai дипломатски советник на претседа-
телот на владата, Guglieimo Guerrini Maraldi, совет-
ник на Амбасада д-р Giuseppe Prosperi, градона-
чалник на Пиза, д-р Francesco D'Amore, перфект на 
Пиза; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

проф. Giovani Santacatterina, функционер на Се-
кретаријатот на Претседателството на Републиката, 
д-р Tommaso Carini, економски советник, д-р Do-
menico Pellegrini, шеф на Уредот за одржување на 
згради и паркови, проф. Giovanni Ferrari, шеф на 
Кабинетот на потпретседателот на владата, д-р Da-
rio Crocetta, шеф на личниот секретаријат на пот-
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претседателот на владата, д-р Franco Colombo, шеф 
на Уредот за печат на Претседателството на вла-
дата, проф. Ferdinando Ventrnglia, економски совет-
ник на Претседателството на владата, д-р Giuseppe 
Parlato, квестор на Рим, Giuseppe Gagliani-Caputo, 
генерален секретар на Општина, Gino Scafi, шеф на 
Кабинетот на градоначалникот д-р Urio Bagnoli, 
советник на надзорниот сметковен суд на Министер-
ството за надворешни работи, Antonello Pietromarchi, 
шеф на Одделот VII на Дирекцијата за политички 
работи, Sergio Cociancich, шеф на Одделот I на Ди-
рекцијата за културни односи со странство, Italo Pi-
etra, директор на „II Giorno", Gianni Corbi, дирек-
тор на „L'Espresso", Lepri Sergio, директор на 
„ANSA"; 

Fabio Fabbiani, директор на културната 
програма на Радиотелевизијата на Италија, Renato 
Giunti, сопственик на издавачката куќа „Bemporad-
Marzocco", Guglielmo Matthae, професор на универ-
зитетот и управник на Галеријата на Провинцијата 
Лазио, проф. Paolo Albertario, државен советник во 
Министерството за земјоделство, д-р Giorgio Вгас-
cialarghe, шеф на Одделението за одликувања д-р 
Giovanni De Poalis, генерален директор за валути 
во Министерството за надворешна трговија, д-р Al-
fredo Vernucci, директор нг Уредот за девизи, инж. 
Franco Matei, генерален директор на Централната 
конфедерација на индустријата, Guido Zanussi, прет-
седател на фирмата „Zanussi" Pordenone д-р инж. 
Vitorio Necchi, претседател на фирмата „Necchi'', 
Павиа Adrio Casati, претседател на Саемот на Ми-
лано, Michele Martina, градоначалник на Горица, д-р 
Alessandro Perrone, директор на „II Messaggero" Edo-
ardo Costa San Severino, Di Bisignano, протокол на 
Министерството за надворешни работи, Gsstone Mi-
coni, генерален директор на Министерството за тре-
зор, Giuseppe Tripodo, генерален секретар на Ита-
лијанскиот совет за дрво; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

д-р Segio Piscitello, функционер на Протоколот 
на Претседателството на Републиката, д-р Candido 
Gianni, шеф на Уредот за почести на Претседател-
ството на владата, д-р Marino La Mela, шеф на Уре-
дот за странци на Квестурата на Рим, д-р Giuseppe 
Giaccone, функционер на Кабинетот во Министер-
ството за внатрешни работи, Francesco Maria Borga, 
заменик шеф на Службата за печат во Министер-
ството за надворешни работи, Vittorio Bianchi, шеф 
на Поверливата печатница на Министерството за 
надворешни работи, Mario Piacitelli, функционер во 
Дипломатскиот протокол на Министерството за над-
ворешни работи, Romolo Granata, функционер на III 
оддел на Протоколот на Министерството за надво-
решни работи, Espedito Pascucci, функционер на III 
оддел на Протоколот на Министерството за надво-
решни работи, д-р Mario Marzocchi, шеф на прото-
колот на Општината Рим, д-р Antonio Pala, помош-
ник на Протоколот на Општината Рим, проф. Ап-
driano Mazzarello, помошник шеф на Одделението 
за култура на Општината Рим, д-р Armando Anto-
nelli, шеф на персоналот на Претседателството на 
Републиката, д-р Fiorenzo Troisi, шеф на Уредот 
за безбедност на Претседателството на Република-
та, д-р Renato Barina, шеф на Материјалното од-
деление на Претседателството на Републиката, д-р 
Marcello Gargiulo, шеф на Сметководството на Прет-
седателството на Републиката, д-р Rolando Ricci, 
вице-перфект во Министерството за внатрешни ра-
боти, д-р Ariberto Vigevano, квестор, д-р Federico 
D'Amato, квестор, д-р Antonio Troisi, квестор, д-р 
Vittorio Cannaviello, вице-квестор, д-р Alessandro 
Milioni, шеф на комесаријатот во Министерството 
за внатрешни работи, д-р Francesco Sangiogio, шеф 
на комесаријатот во Министерството за внатрешни 
работи, д-р Filippo De Hardis, квестор на Торино, 
Angello De Boga, главен уредник „II Giorno", Gio-
vanni Giovannini, заменик директор на „La Stampa", 

Augusto Livi, специјален коментатор на „Раеѕе Sera", 
проф. Giovanni Caradente, началник на галериите 
на Рим и Лацио, Giuseppe Longo, директор на „L' 
osservatore politico", Gr. Uff. проф. Bruno Cadetto, 
градоначалник, Gugliemo Pelizzo, градоначалник на 
Цвидале, д-р Romano Caidassi, претседател на Тр-
говската, Индустриската Занаетчиската и Земјодел-
ската комора на провинцијата Трет, Gr. Uff. atvv. 
Piero Slocovich, претседател на Генералниот совет 
на саемот на Трет, Deglio Lupieri, претседател на 
Комората на Горица, проф. Vittorio Marangone, прет-
седател на Комората на Удине, проф. Stefano Lio-
netti, шеф на Кабинетот на министерот за над-
ворешна трговија, д-р Umberto Garone, заменик ге-
нерален директор за спогодби во Министерството за 
надворешна трговија, д-р Mario Boiasco, директор 
на Mediocredito Centrale, д-р Mario Cerulio, дирек-
тор на Одделение во Министерството за индустрија, 
д-р Romolo Arena, главен директор за односите со 
странство, инж. Giuseppe Lauro, главен управник 
на Централата на финансии, Милано, д-р Umberto 
Turenci, функционер во Претседателството на Ре-
публиката Dante Negretti, прв советник на Амбаса-
дата на Република Италија во Белград, Enzo Perlot, 
помошник на дипломатскиот советник на претсе-
дателот на Министерскиот совет; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

д-р Gianfranco Varvesi, функционер на Прет-
седателтсвото на Републиката, д-р Sandro Gori, 
функционер на Претседателството на Републиката, 
д-р Giancario Colandrea, шеф на Комесаријатот на 
јавната безбедност на Претседателството на Репуб-
ликата, Domenico Di Simone, функционер во Прет-
седателството на владата, д-р Giancario Aragona, 
функционер во Претседателството на Републиката, 
Margherita Costa, функционер во Претседателството 
на Републиката, д-р Italo De Curtis, функционер 
во Претседателството на Републиката, д-р Daniele 
Occhipinti, функционер во Претседателството на вла-
дата, д-р Rodolfo Brancoli, функционер во Претсе-
дателството на владата д-р Giuseppe Trombetta, за-
меник на личниот секретар на Претседателот на 
Републиката, д-р Mario De Martino, функционер во 
Претседателството на владата, Carlo Ferraris, уп-
равник на печатницата на Министерството за над-
ворешни работи, Aldo Balicora, шеф на погранич-
ниот блок на Фернетиће, д-р Carmine Parisi, гене-
рален инспектор на службата за надворешна тр-
говија, д-р Filippo D,Agostino, директор на Одде-
ление во Министерството за надворешна трговија, 
д-р Angelo Согѕо, советник во министерството за 
надворешна трговија Gino Nebiolo, комента-
тор на радио-телевизијата на Италија, д-р 
Ottone Mattei, советник во Министерството за 
надворешни работи, Marcello Spatafora, прв сек-
ретар на Амбасадата на Република Италија 
во Белград, Anna Dellal Croce Di Dolola, втор се-
кретар на Амбасадата на Република Италија во 
Белград, Angelo Magliano, шеф на отсекот за печат 
на Претседателството на Министерскиот совет, Fab-
rizio Neuola, функционер во Претседателството на 
Рпубликата; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Antonio Barbone. Ronaldo Lucioli, Ernesto Impe-
riale, Mario Ferri, Marcello Picchi, Delfo Lucchetti, 
Nazzareno Micucci, Clara Zaccari Soluri, Lucio Onelli, 
Lorenzo Mott; 

за заслуги во извршувањето на доверените за-
дачи што придонесуваат за пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Република Италија. 
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СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ 

Giovanni Benedetti, Dino Vichi. 

Бр 22 
25 март 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги во разви-
вањето и зацврстувањето на соработката и прија-
телските односи помеѓу оружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Италија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЛОВОРОВ ВЕНЕЦ 

генералот С. А. Enzo Marchesi, началник на 
Генералштабот за одбрана, генералот С.А. Francesco 
Mereu, началник на Генералштабот на копнена 
војска, генералот Sq.A. Banilo Fanali, началник на 
Генералштабот на авијација, адмира лот Giuseppe 
Roselli-Lorencini, началник на Генералштабот на 
воена морнарица, генералот С.А. Michele Chillemi, 
шеф на Кабинетот на министерот за одбрана, гене-
ралот С.А. Giuseppe Giraudo, генерален секретар на 
Министерството за одбрана, генералот С.А. Giovanni 
Buttiglione, генерален командант на финансиска 
стража, генералот С.А. Corrado Sangiorgio, генера-
лен командант на карабинери, генералот С.А. Ugo 
Seotto-Lavina, командант на Централниот воен 
регион, Mario Bacich, воздухопловен генерал-пол-
ковник, Piero Zavattaro, генерал-полковник, Borsi 
Di Parma, генерал-полковник; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генералот на дивизија Vito Miceli, функционер 
во Генералштабот на Министерството за одбрана, 
генералот на бригада Marcello Floriani, помошник 
воен советник на копнена војска, генералот на бри-
гада Umberto Scapellato, командант на аеродромот 
Ciampino, Mario Gigli, вице адмирал, Alfredo Grossi, 
генерал на дивизија, Gianadelio Maletti, генерал на 
бригада; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

капетанот на боен брод Marcello Pirozzi, помош-
ник воен советник на морнарица, полковник Walter 
Bruno, началник на Секретаријатот на воен совет, 
полковникот Roberto Pensato, шеф на Протоколот 
на Министерството за одбрана, полковникот Carlo 
Terenziani, командант на Легијата на карабинери на 
градот Рим, полковникот Ercole Balestra, командант 
на Одделението на карабинери на Министерството 
за надворешни работи, полковникот Antonio De 
Rosa, помошник командант на аеродромот Ciampino, 
Lino Ravalico, капетан на боен брод, полковникот 
Aldo Borgheresi, воен поморски и воздухопловен 
пратеник; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковникот Vittorio Faruffini, заменик ко-
мандант на гарда, потполковникот Ferdinando Сог-
sati, командант на група на градски ескадрони, пот-
полковник Giovanni Salvano, командант на група 
на карабинери на градот Рим, Severino Falluccht, 
капетан на фрегата, потполковникот Giacomo Ro-
vina, помошник воздухопловен пратеник; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

мајорот GF. Angelo D'Andria, шеф на Одделе-
нието на автопаркот на Министерството за надво-
решни работи, мајорот С.С. Carmelo Lombardi, 
службеник III Оддел на Протоколот на Министер-
ството за надворешни работи, мајорот Р.Ѕ. Mario 
Ciancia, службеник на Сообраќајниот оддел на 
Министерството за надворешни работи; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетанот Giorgio Vignati, службеник на Про-
токолот на Министерството за одбрана, капетанот 
Quirino Cardarelli, официр на гардиска придружба, 
поручникот Franco Bazan, офицер на гардиска при-
дружба, поручникот Leonello Salica, офицер на 
гардиска придружба, водникот Arolle Gervasi, офи-
цер на гардиска придружба. 

Бр. 23 
25 март 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

6. Уредба за условите под кои работните ор-
ганизации можат да издаваат обврзници 
што се уплатуваат во девизи — — — 17 

7. Одлука за дополнение на Одлуката за 
височината на делот од амортизацијата 
до кој работните организации можат да 
купуваат девизи за плаќање на опрема и 
резервни делови — — — — — — — 17 

8. Одлука за утврдување на дополнител-
ниот износ на глобалната девизна квота 
за 1972 година за увоз на резервни дело-
ви за стопански возила — — — — — 18 

9. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 18 

10. Одлука за измена на Одлуката за висо-
чината на задолжителната резерва на де-
ловните банки кај Народната банка на Ју-

. гос лави ја — — — — — — — — 18 
11. Упатство за чување на документацијата 

на матичната евиденција за осигурени-
ците и за уживателите на пензија — — 19 

12. Упатство за дополненија на Кодексот на 
шифрите за водење на матичната еви-
денција за осигурениците и за уживате-
лите на пензии — — — — — — — 20 

Исправка на Одлуката за измена на Одлуката 
за одобрување на претсметките на прихо-
дите и на распоредите на приходите на 
посебните сметки на сојузните органи на 
управата, сојузните совети и сојузните ор-
ганизации за 1971 година — — — — 25 

Назначувања и разрешувања — — — — — 26 
Одликувања — — — — — — — — — 26 

Меѓународни договори — — — — — — 9 
Издавач: Новинска установа „Службен лист ва СФРЈ", Белград, Јована Ристика 1. Попгг. фах 226. 

— Директор и (ланев и одговорев уредник Исо Барух, Улица Јована Ристика вр. 1 — 
Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр. И 


