
Четврток, 17 април 1969 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 17 ГОД. XXV 

218. 

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 
НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВ-

НИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
амортизација на основните средства на работните 
организации, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Сојузниот собор од 8 април 1969 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 21 
март 1969 година. 

ПР бр. 795 
9 април 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА 

НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за амортизација на основните сред-

ства на работните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66, 30/68 и 50/68) во членот 17 став 3 
точка 2 по зборот: „(јама)" се става запирка, а збо-
ровите: „во КОЈ" се заменуваат со зборовите: „хо-
ризонт, ревир или друг дел од јама, во кои". 

Член 2 
Во членот 23а став 1 зборовите' „погон (јамата) 

кој наполно и трајно ја запрел работата (експло-
атацијата)" се заменуваат со зборовите: „погон (Ја-
ма), хоризонт, ревир или друг дел од Јама, во кои 
наполно и трајно е запрена работата (експлоатаци-
јата)". 

Член 3 
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. 

219. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за Царинската тарифа, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на С О Ј У З Н И О Т собор од 
8 април 1969 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 21 март 1969 година. 

ПР бр. 796 
9 април 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА 

ТАРИФА 

Член 1 
Во Царинската тарифа која е составен дел на 

Законот за Царинската тарифа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22 68 и 30/68) 
се вршат следниве измени: 

1) во тар. бр. 84 И во точката 2 царинската сто-
па: „30" се заменува со царинската стола: „28,8", 

2) во тар. бр. 84 15 во точката 3 под а) и б) ца-
ринската стопа: „26" се заменува со царинската 
стопа: „24,8"; 

3) во тар. бр. 84 30 во точ. 4 и 5 царинската стопа: 
„25" се заменува со царинската стопа: „24,2"; 

4) во тар. бр. 84 41 во точката 1 под б) и во точ-
ката 2 под б) царинската стопа: „30" се заменува со 
царинската стопа: „28,8"; 

5) во тар. бр. 84.45 во точката 2 во одредбата 
под а) под 2 и во одредбата под б) под 1 царинската 
стопа: „33" се заменува со царинската стопа: „31,8", 
во одредбата под ѓ) под 1 царинската стопа „33" се 
заменува со царинската стопа: „31", а во одредбата 
под ѓ) под 2 царинската стопа' „34"/Се заменува со 
царинската стопа' „32,4"; 

6) во тар. бр 85 07 во точ 1 и 2 царинската сто-
па' „29" се заменува со царинската стопа: „27,8'; 

7) во тар. бр. 85 12 во точ 4 и 5 царинската сто-
па „33" се заменува со царинската стопа: „31,4"; 

8) во тар бр. 85 24 во точката 4 царинската сто-
па „13" се заменува со царинската стопа: „12,6'. 
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Член 2 
Царинските стопи од членот 1 на овој закон ќе 

сс применуваат врз стоките увезени почнувајќи од 
1 јули 1968 година. 

На барање на подносителот на декларацијата 
царинарницата ќе го врати повеќе наплатениот из-
нос на царината од износот што се плаќа со примена 
на стопите од членот 1 на овој закон, еко се поднесе 
барањето во рок од 6 месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

220. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕС-
ТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ТРОШОЦИТЕ 
НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за надоместоците на личните доходи и 
трошоците на сојузните пратеници и функционери, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од Р април 1969 година и на сед-
ницата на Соборот на народите од 9 април 1969 
година. 

ПР бр. 797 
9 април 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 
Претседател 

на Сојузната скупштина. 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И 
ТРОШОЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И 

ФУНКЦИОНЕРИ 

Член 1 
Во Законот за надоместоците на личните доходи 

Л трошоците на сојузните пратеници и функционери 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66) во членот 2 
ставот 2 се заменува со два нови става, кои гласат: 

„Членовите на Соборот на народите и членовите 
На Општествено-политичкиот собор, кои поради вр-
шење на пратеничката функција ќе го прекинат 
работниот однос или ќе престанат да вршат друго 
занимање имаат право на надоместок на личниот 
доход што го имале пред изборот, во постојан месе-
чен износ. 

Функционерите определени со овој закон што ги 
избира или именува Сојузната скупштина (функцио-
нери) имаат право на надоместок на личниот доход 
што го примале пред изборот односно именувањето 
во постојан месечен износ.'1 

Член 2 
Членот 3 се брише. 

,Член 3 
Во членот 5 став 1 зборовите: „и додатоците за 

вршење на функцијата па тие функционери" и збо-

ровите: „и на трошоците и додатоците за вршењето 
на функцијата на другите функционери" се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „и додатокот за вршење 
на функцијата" се бришат, а зборот: „исплатуваат" 
се заменува со зборот: „исплатува". 

Член 4 
Во членот б став 1 зборовите: „пратениците и 

функционерите" се заменуваат со зборовите: „со-
јузните пратеници и функционери", а зборовите: 
„ако со закон не е определено поинаку" се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „и на додатоците за вр-
шењето на функцијата" се бришат. 

Член 5 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Сојузниот пратеник од членот 2 став 2 на овој 

закон, има право на надоместок на личниот доход 
во износ на просечниот личен доход што го оства-
рил за последните дванаесет месеци. 

Ако пратеникот до денот на донесувањето на 
одлуката на надлежниот собор во смисла на ставот 
1 од овој член остварувал надоместок на личниот 
доход или личен доход во постојан месечен износ 
како пратеник односно функционер, надоместокот 
му се определува во височина на тој износ. Во из-
носот на овој надоместок се засметува и износот 
на додатокот на функција што сојузниот пратеник 
го примал до денот на донесувањето на таа одлука. 

Ако сојузниот пратеник од ставот 1 на овој 
член престане да врши самостојна дејност, има пра-
во на надоместок на личниот доход во височина која 
му одговара на месечниот износ на даночната ос-
новица утврдена во последната календарска година. 

Височината на надоместокот на личниот доход 
но сојузен пратеник не може да биде помала од из-
носот на надоместокот што ќе го определи Сојузната 
скупштина со посебна одлука." 

Член 6 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Надоместоците на личните доходи на сојузните 

пратеници се зголемуваат односно намалуваат за-
висно од општите движења во стопанството, живот-
ните трошоци и порастот односно намалувањето ни-
вото на личните доходи на запослените. 

Критериумите за определување износот за кој 
се зголемуваат односно намалуваат надоместоците 
на личните доходи на сојузните пратеници ги утвр-
дува со посебна одлука Сојузната скупштина, на 
предлог од Административната комисија на Сојуз-
ната скупштина (во понатамошниот текст: Админи-
стративната комисија), најмалку еднаш годишно за 
период од претходното зголемување односно нама-
лување на надоместокот на личните доходи на со-
јузните пратеници." 

Член 7 
Во членот И став 2 зборовите: „ С О Ј У З Н И О Т со-

бор" се заменуваат со зборовите: „Сојузната скуп-
штина". 

Член 8 
Во членот 14 став 1 по зборовите: „изборната 

единица" се додаваат зборовите: „заради вршење на 
пратеничката функција". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Административната комисија го утврдува из-

носот на надоместокот од ставот 1 на ОВОЈ член." 

Член 9 
Во членот 15 став 1 зборовите: „Член на Со-

јузниот собор" се заменуваат со зборовите: „Член 
на Соборот на народите односно Општествено-по-
литичкиот собор". 

Член 10 
Називот на главата III се менува и гласи: 
, I I I . Надоместоци на личните доходи и тро-

шоците на функционерите". 
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Член 11 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Право на надоместок на личниот доход имаат 

следните функционери: 
— претседателот и потпретседателите на С о б -

ната скупштина, претседателите на соборите на Со-
јузната скупштина и генералниот секретар на Со-
јузната скупштина, како и претседателите на телата 
на Сојузната скупштина и нејзините собори за кои 
тоа ќе го утврди Сојузната скупштина; 

— претседателот, потпретседателите, членовите 
и секретарот на Сојузниот извршен совет; 

— државните секретари, сојузните секретари, 
претседателите на сојузните совети, генералниот 
директор на Сојузниот завод за стопанско плани-
рање и нивните заменици; 

— претседателите и судиите на Уставниот суд 
на Југославија, Врховниот суд на Југославија и 
Врховниот стопански суд; 

— сојузниот јавен обвинител и сојузниот јавен 
правобранител; 

— други функционери коишто со своја одлука 
ќе ги определи Сојузната скупштина.“ 

Член 12 
Членот 17 се менува и гласи: 
„На функционерите од членот 16 на овој закон 

им припаѓа надоместок на личниот доход во из-
носот утврден на начинот од членот 8 на овој за-
кон, кој не може да биде помал од износот на на-
доместокот што со посебна одлука ќе го определи 
Сојузната скупштина. 

Одредбите на членот 9 од овој закон што се 
однесуваат на зголемување односно намалување на 
надоместоците на личните доходи на сојузните пра-
теници, се применуваат и врз надоместоците на 
личните доходи на функционерите." 

Член 13 
,Членот 18 се брише. 

Член 14 
Во членот 19 зборовите: „На потпретседателот 

на Републиката, на претседателот" се заменуваат со 
зборовите: „На претседателот". 

Член 15 
Во членот 21 став 1 зборот: „Функционер" се 

заменува со зборовите: „Сојузниот пратеник од чле-
нот 2 став 2 на овој закон односно функционерот". 

Член 16 
Во членот 22 став 1 бројот: ,10" се брише. 
Во ставот 3 втората реченица се брише. 

Член 17 
Во членот 23 став 1 зборовите: „и на додаток 

за вршење на функцијата" се бришат, а зборовите: 
„или надоместок за вршењето на постојаната функ-
ција" се заменуваат со зборовите: „или надоместок 
на личниот доход". 

Член 18 
Главата IV. Лични доходи на судиите на ус-

тавниот суд на Југославија, на Врховниот суд на 
Југославија и на Врховниот стопански суд и чл. 
25 и 26 се бришат. 

Досегашната глава V станува глава IV. 

Член 19 
Членовите 27 до 29 се бришат. 

Член 20 
Сојузните пратеници, функционерите и члено-

вите на Советот на федерацијата, што до денот на 
влегувањето во сила на овој закон го оствариле 
правото на надоместок на личниот доход или на 
личен доход имаат право на надоместок на личниот 
доход односно на личен доход во износот што им 

е исплатуван до денот на влегувањето во сила на 
овој закон до престанокот на мандатот односно раз-
решувањето од функцијата. 

На сојузните пратеници, функционерите и чле-
новите на Советот на федерацијата, што покрај 
правото на надоместок на личниот доход или на 
личен доход го оствариле и правото на додаток за 
вршење на функција, им се наголемува надоместо-
кот на личниот доход односно личниот доход за 
износот на додатокот за вршење на функцијата што 
го примале до денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

При утврдувањето на надоместокот на личниот 
доход односно на личниот доход на сојузните пра-
теници, функционерите и членовите на Советот на 
федерацијата од ставот 1 на овој член, ќе се при-
менуваат одредбите од Законот за надоместоците на 
личните доходи и трошоците на сојузните пратени-
ци и функционери што се однесуваат на износите 
на надоместокот на личниот доход. 

Член 21 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да издаде пречистен текст на 
Законот за надоместоците на личните доходи и тро-
шоците на сојузните пратеници и функционери. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1969 година. 

221. 

Врз основа на членот 178 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман I точка 3 став 1, во врска со 
членот 8 став 2 од Законот за работата и правата 
на сојузните пратеници и функционери на кои им 
престанала функцијата, Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 8 април 1969 го-
дина и на седницата на Соборот на народите од 8 
април 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА АДМИ-
НИСТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА ЗА ВРЕМЕТО ПОМИНАТО ВО 
ВРШЕЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ФУНКЦИИ И НА РАКОВОДНИ ПОЛОЖБИ ВО 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА, КОЕ СЕ 
ЗАСМЕТУВА ПРИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РОКОТ ДО 
КОЈ СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ 
НА КОИ ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА ЈА 
ПРОДОЛЖУВААТ РАБОТАТА ВО СОЈУЗНАТА 

СКУПШТИНА 

Се потврдува Одлуката на Административната 
комисија на Сојузната скупштина за времето поми-
нато во вршење на општествено-политички функ-
ции и на раководни положби во Југословенската 
народна армија, кое се засметува при определување 
рокот до кој сојузните пратеници и функционери 
на кои им престанала функцијата ја продолжуваат 
работата во Сојузната скупштина, што ја донесе 
Административната комисија на седницата од 1 ап-
рил 1969 година. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 1002 

9 април 1969 година 
Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р. 
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222. 

Врз основа на членот 178 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман I точка 3 став 1, во врска со 
членот 10 став 2 од Законот за работата и правата 
на сојузните пратеници и функционери на кои им 
престанала функцијата, Сојузната скупштина, на 
седницата на СОЈУЗНИОТ собор од 8 април 1969 го-
дина и на седницата на Соборот на народите од 8 
април 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА АДМИ-
НИСТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСО-
КИТЕ ФУНКЦИИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОД ЧИЕ 
ВРШЕЊЕ ПРОИЗЛЕГУВААТ ПРАВАТА ПРЕДВИ-
ДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА РАБОТАТА И ПРАВАТА 
НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ 

НА КОИ ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА 

Се потврдува Одлуката на Административната 
комисија на Сојузната скупштина за утврдување на 
највисоките функции во определени општестве-
но-политички организации, од чие вршење произ-
легуваат правата предвидени со За-конот за рабо-
тата и правата на сојузните пратеници и функцио-
нери на кои им престанала функцијата, што ја до-
несе Административната комисија на седницата од 
4 март 1969 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1003 
Ѕ април 1969 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, н,а Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

223. 

Врз основа на членот 178 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Ус-
тавниот амандман I точка 3 став 1, во врска со чле-
нот 8 став 1 од Законот за надоместоците на лич-
ните доходи и трошоците на сојузните пратеници и 
функционери, Сојузната скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 9 април 1969 година и на седни-
цата на Соборот на народите од 8 април 1969 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА СО-

ЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 

1. Член на Сојузниот собор на Сојузната скуп-
штина кој поради в р ш е н а н а функцијата на прате-
ник ќе престане да оства!зува личен доход во ра-
ботна или друга организација, државен орган или 
од самостојна дејност, има право на надоместок на 
личниот доход во износ на просечниот личен доход 
што го остварил за последните дванаест месеци, од-
носно има право на надо.месток на личниот доход во 
височината КОЈ а му одговара на просечниот месечен 
износ на даночната основица утврдена во послед-
ната календарска година. 

2. Ако надоместокот на личниот доход утврден 
на начинот од точката 1 на оваа одлука изнесува 
помалку од 2.500 динари месечно, на пратеникот му 
припаѓа надоместок на личниот доход во износ од 
2 500 динари месечно. . 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФР,Ј', 
а ќе се применува од 1 јануари 1969 година. 

^ Сојузна скупштина 

А С бр 1214 
Р рпр iа 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

224. 

Брз основа на членот 177 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 7 став 4- од Законот за СОЈУЗНИОТ 
буџет за 1969 година, Сојузната скупштина, по прет-
ходно прибавено мислење па Сојузниот извршен со-
вет. на седницата на С О Ј У З Н И О Т собор од 8 април 
1969 година и на седницата на Организационо-поли-
тичкиот собор од 9 април 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИ-
ХОДИТЕ И РАСПОР,ЕДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА 
ПОСЕБНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКА ЗА 1969 ГОДИНА 

Се одобрува претсметката на приходите и распо-
редот на приходите на посебната сметка на Сојуз-
ниот завод за статистика за 1969 година, со вкупно 
планирани приходи од 3,500.000 динари и вкупно рас-
поредени приходи од 3,500 ООО динари. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1200 
10 април 1969 година 

Белград 

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

Претседател 
на Организационо" Претседател 

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

225. 

Врз основа на членот 175 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 29 став 2 од Законот за Сојузниот 
совет за координација на научните дејности и за 
С О Ј У З Н И О Т фонд за финансирање на научните деј-
ности, Сојузната скупштина, на седницата на С О Ј У З -
НИОТ собор од 8 април 1969 година и на седницата на 
Проеветно-културниот собор од 21 март 1969 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се потврдува завршната сметка на Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности за 1968 
година, што ја усвои Управниот одбор на Сојузниот 
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фонд за финансирање на научните дејности на сед-
ницата од 24 февруари 1969 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1216 
9 април 1969 година 

Белград 

Претседател ' 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р 

Претседател 
на Просветно-културниот Претседател 

собор, на Сојузниот собор, 
Ѓуро Кладарич с. р Видое Смилевски, с. р. 

226. 

Врз^основа на членот 8 од Законот за работата 
и правата на сојузните пратеници и функционери 
на кои им престаната функција („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/67), Административната комисија на 
Сојузната скупштина, на седницата од 1 април 
1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕТО ПОМИНАТО ВО ВРШЕЊЕ НА ОП-

ШTECTBEHO-ПОЛИТИЧКИ ФУНКЦИИ И НА РА-
КОВОДНИ ПОЛОЖБИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
НАРОДНА АРМИЈА, КОЕ СЕ ЗАСМЕТУВА ПРИ 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РОКОТ ДО КОЈ СОЈУЗНИТЕ 
ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ НА КОИ ИМ 
ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА ЈА ПРОДОЛЖУ-
ВААТ РАБОТАТА ВО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

I. Во времето според кое се определува рокот 
до кој сојузните пратеници и функционери на кои 
им престанала функцијата ја продолжуваат рабо-
тата во Сојузната скупштина или во друг орган од-
носно организација, се засметува и времето по 15 
мај 1945 година поминато во вршење на општествено-
-политички функции, ако тие за вршењето на тие 
функции примале личен доход или надоместок на 
личниот доход во следните општествено-политички 
органи и организации: 

1) во Комунистичката партија на Југославија 
односно во Сојузот на комунистите на Југо-
славија, како: 

а) член на Централниот комитет на КПЈ однос-
но СКЈ, член на Централниот комитет на КП од-
носно СК на републиката или член на покраински 
комитет на република; 

б) претседател или секретар на покраински или 
обласен комитет, на градски комитет на главни гра-
,дови на републиките, на окружен или околиски ко-
митет; 

в) претседател или секретар на Контролната ко-
мисија на КПЈ односно СКЈ, КП односно СК на 
република, покраина или област; 

г) раководител на Управата на ЦК на Југосла-
вија, ЦК на република, односно раководител на ор-
ганизационо-политички секретаријат или комисија 
на ЦК на Југославија или ЦК на република, докол-
ку бил сојузен или републички пратеник; 

2) во Народниот фронт односно во Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ, како: 

а) претседател, потпретседател, генерален се-
кретар, секретар или благајник на Сојузниот или 
главниот одбор на Сојузната или републичка кон-
ференција; 

б) претседател, потпретседател или секретар на 
покраински или обласен одбор, на градски одбор на 
главни градови на републиките, на окружен или 
околиски одбор; 

г) претседател на Сојузната, републичка, покра-
инска или обласна конференција за општествена 
активност на жените, односно претседател на Сојуз-
ниот, републички, покраински, обласен, окружен или 
околиски одбор на Антифашистичкиот фронт н? 
жените, односно Сојузот на женските друштва; 

3) во Сојузот на синдикатите на Југославија, 
како: 

претседател, потпретседател или секретар на Цен-
тралниот, републички, покраински, обласен, окру-
жен или околиски совет или одбор; 

4) во Сојузот на здруженијата на борците од 
Народноослободителната војна на Југославија, 

како: 
претседател, потпретседател или секретар на Сојуз-

ниот, републички, покраински, обласен, окружен или 
околиски одбор; 

5) во Сојузот на комунистичката младина на 
Југославија, Обединетиот сојуз на антифа-
шистичката младина на Југославија и Народ-
ната младина како: 

претседател или секретар на сојузни, републички, 
покраински, обласни, окружни или околиски коми-
тети на СКОЈ или Народна младина, односно соод-
ветните одбори на УСАОЈ; 

6) во претставнички тела, државни, правосудни, 
стопански и други органи, како: 

а) претседател, потпретседател, секретар или по-
вереник на покраински или обласен одбор или со-
брание, на градски одбор на главни градови на ре-
публиките, на окружен или околиски одбор; 

б) министер на сојузна или републичка влад% 
претседател на сојузна или републичка комисија, 
совет или комитет, генерален директор на генерална 
дирекција, генерален секретар или секретар на Со-
јузната скупштина или републичко собрание, гене-
рален секретар на сојузна или републичка влада, 
повереник на извршниот одбор на покраина или 
област, односно член на извршен совет на покраина 
или област; 

г) државен потсекретар, помошник или заменик 
на министер односно на државен секретар или на 
сојузен секретар во сојузната влада односно во Со-
јузниот извршен совет, како и во владата на ре-
публика односно во републички извршен совет, до-
колку бил сојузен или републички пратеник; 

д) претседател и судии на Уставниот суд на Ју -
гославија, Врховниот суд на Југославија, Врховниот 
стопански суд, сојузен јавен обвинител и сојузен: 
јавен правобранител; 

ѓ) претседател на републички уставен, врховен 
или виши стопански суд, републички јавен обви-
нител или републички јавен правобранител; 

е) претседател на Задружниот сојуз на Југосла-
вија, на републички, покраински или обласен за-
дружен СОЈУЗ; 

ж) претседател на Управниот одбор на Сојуз-
ната комора односно Сојузната стопанска комора, на 
републичка или покраинска комора; 

7) во Југословенската народна армија, како: 
командант на дивизија или на нему рамна или по-

висока положба за која со ф о р м а ц и ј а т а исклучиво 
е предвиден старешина нат малку со чин на генерал-
-мајор, односно контраадмирал 

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

01/6 бр 1375/2 v 

2 април 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Административната 

комисија, 
Радован Папиќ, с. р. 
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227. 
Врз основа на членот 10 од Законот за работата 

л правата на сојузните пратеници и функционери 
на кои им престанала функцијата („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 17/67), Административната комисија 
на Сојузната скупштина, на седницата од 4 март 
1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ФУНКЦИИ 
ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОД ЧИЕ ВРШЕЊЕ ПРОИЗЛЕГУ-
ВААТ ПРАВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА 
РАБОТАТА И ПРАВАТА НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕ-
НИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ НА КОИ ИМ ПРЕСТА-

НАЛА ФУНКЦИЈАТА 
I. Изборни функционери на највисоките органи 

на Сојузот на комунистите на Југославија, Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Југосла-
гија, Сојузот на синдикатите на Југославија и Со-
јузот на здруженијата на борците од Народноосло-
бодителната војна, ги имаат по престанокот на 
функцијата во тие организации правата предвидени 
со Законот за работата и правата на сојузните пра-
теници и функционери на кои им престанала функ-
ц и и ако за вршењето на некоја од функциите на-
ведени во старот 2 од оваа точка примале постојан 

надоместок на личниот доход и ако пред некоја од 
тие функции вршеле некоја функција предвидена 

во членот 7 од наведениот закон. 
Највисоки функции во општествено-политичките 

организации од ставот 1 на оваа точка се. 
1) но Сојузот на комунистите на Југославија: 
а) членови на Централниот комитет што се нао-

ѓаат на постојана работа во Централниот комитет 
на Сојузот на комунистите на Југославија; 

б) членови на Извршниот комитет на Централ-
ниот комитет на Сојузот на комунистите на Југо-
славија: 

в) претседател и секретар на Контролната ко-
мисија на СОЈУЗОТ на комунистите на Југославија; 

2) во Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род на Југославија: 

а) претседател, потпретседател или генерален 
секретар на Сојузната конференција на ССРНЈ; 

б) членови на Сојузната конференција на ССРНЈ 
и членови на Извршниот одбор на Сојузната кон-
ференција на ССРНЈ што се на постојана работа во 
Сојузната конференција на ССРНЈ; 

3) во Сојузот на синдикатите на Југославија: 
а) претседател и потпретседател на Централниот 

совет на Сојузот на синдикатите на Југославија; 
б) генерален секретар на Централниот совет на 

Сојузот на синдикатите на Југославија; 
в) секретари на Централниот совет на Сојузот 

на синдикатите на Југославија; 
г) претседатели на централните одбори на син-

дикатите на Југославија; 

4) во Сојузот на здруженијата на борците од 
Народноослободителната војна на Југосла-
вија: 

членови на Претседателството на Сојузниот од-
бор на Сојузот на здруженијата на борците од На-
родноослободителната војна на Југославија на по-
стојана работа во Сојузниот одбор. 

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

01/6 бр. 973/2 
5 март 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Административната 
комисија, 

Радован Папиќ, с. р. 

228. 
Врз основа на членот 177 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 8 април 1969 година и на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор од 9 април 1969 година, 
донесе 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 12 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА СО-

ЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ 

Одредбите на членот 12 од Законот за избор на 
сојузни пратеници, во поглед прашањето дали ак-
тивните воени лица можат во исто време да вршат 
пратеничка функција и должности на активно воено 
лице треба да се разберат така дека тие не го ис-
клучуваат тоа право, освен за оние активни воени 
лица што вршат управни работи во Државниот се-
кретаријат за народна одбрана и во органите на 
управата за народна одбрана на општествено-поли-
тичките заедници како и за воените лица што вршат 
функција на судија на воен суд или воен обвинител. 

Сојузна скупштина 

АС бр 1218 
9 април 1969 година 

Белград 

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

Претседател 
на Организационо" Претседател 
политичкиот собор, на Сојузниот собор, 

Велимир Стојниќ, с р. Видое Смилевски, с. р. 

229. 
Врз основа на членот 6 од Законот за органи-

зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Член 1 
Во Деловникот на Сојузниот извршен совет 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/67), по членот 112 
се додава нов член 112а, кој гласи: 

„За вршење стручни и други работи во врска 
со одликувањата, се формира Служба за одлику-
вања. 

Службата за одликувања врши стручни и дру-
ги работи што се однесуваат на приготвување и 
обработување на предлози за одликувања што му 
ги поднесуваат на Претседателот на Републиката, 
согласно со законот, надлежните органи и работните 
и други организации. Оваа служба врши и стручни 
и други работи во врска со одликувањата што ќе и 
ги доверат Генералниот секретаријат на Претседате-
лот на Републиката или Комисијата на Претседа-
телот на Републиката за одликувања. 

Старешината на Службата за одликувања за 
својата работа му одговара на Сојузниот извршен 
совет, а во вршењето на работите што ќе му ги до-
вери Генералниот секретаријат на Претседателот на 
Републиката или Комисијата на Претседателот на 
Републиката за одликување — работи според непо-
средните упатства на генералниот секретар на Прет-
седателот на Републиката и нему непосредно му од-
говара за вршењето на тие работи." 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 68 
9 април 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

230. 

Врз основа на членот 28 став 3 од Законот за 
девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66, 54/67, 55/68 и 13/69), 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 КУ-
ПУВААТ 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 опрема и резервни 
делови („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66, 11/67 и 
8 68) во точката 1 став 2 одредба под 2 на крајот 
точката се заменува оо точка и запирка и по тоа 
се додава нова одредба под 3, која гласи: 

рудниците на јаглен што поради специфич-
ните монтангеолошки услови се упатени на опрема 
што може да се набави само со девизи што се од 
значење за очувување на ликвидноста во плаќањата 
со странство — во височина до 30%. Овие рудници 
можат да купуваат девизи под услов од Сојузниот 
секретаријат за стопанство да прибават потврда за 
постоењето на специфичните монтангеолошки ус-
лови.". 

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

Р. п. бр. 67 
9 април 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Мика Шпиљак, с. р. 

231. 

Врз основа на членот 5 став 3 од Законот за 
посебните давачки при увозот на земјоделски и 
прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ", 

% бр. 15/68), С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ 
СО НАПЛАТА НА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ПРИ 
УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Од средствата остварени со наплата на по-
себна давачка при увозот на земјоделски и пре-
хранбени производи, што се водат на посебна смет-
ка кај Народната банка на Југославија односно ка ј 
Службата на општественото книговодство, му се до-
делува 60 милиони динари на Фондот за унапреду-
вање на износот на добиток и добиточни производи 
(во понатамошниот текст: Фондот). 

Средствата од ставот 1 на оваа точка ќе се ко-
ристат за остварување на програмите за извоз на 

добиток и добиточни производи во 1969 година (во 
понатамошниот текст: Програмата) што ја усвои уп-
равниот одбор на Фондот на 26 декември 1968 го-
дина. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука му се 
ставаат на располагање на Фондот по истекот на 
секое тримесечје, сразмерно со остварувањето на 
Програмата. 

3. Остварувањето на Програмата го следи Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија и врз 
основа на утврдената состојба и дава на Народната 
банка на Југославија односно на Службата на опш-
тественото книговодство налог за пренос на дел од 
средствата според одредбата на точката 2 од оваа 
одлука. 

4. Работните организации членки на Фондот 
можат да ги користат средствата од точката 1 на 
оваа одлука според одредбите на Правилникот за 
организацијата и работата на Фондот. 

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

Р. п бр. 69 
9 април 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

232. 

Врз основа на чл. 5 и 18 став 2 од Законот за 
кредитните работи со странство („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. 29'бб), С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ НЕ 
МОЖАТ ДА ГИ АНГАЖИРААТ КОГА ПРЕЗЕ-
МААТ ОБВРСКИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ ШТО 
СЕ КОРИСТАТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРА-
МАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПРЕВОЗНИТЕ 

КАПАЦИТЕТИ НА ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН 
СООБРАЌАЈ 

1. Овластената банка што користи кредити во 
странство или дава гаранции по кредити што ра-
ботни организации ги склучуваат во странство — 
за реализација на програмата за модернизација на 
превозните капацитети на цивилниот воздушен 
сообраќај до 1970 година, а според дозволи за увоз 
на авиони издадени до крајот на 1969 година, е дол-
жна за време на траењето на обврските по тие ра-
боти да држи неангажиран дел на девизи на својот 
кредитен фонд и девизи депонирани кај неа со 
отказен рок подолг од една година, и тоа во висо-
чина од 1% од износот на обврската односно оста-
токот на обврската по кредитот што го користи или 
за кој дава гаранција ако кредитот се отплатува 
во повеќе рати. 

2. Странските кредити и гаранции од точката 1 
на оваа одлука не се засметуваат во износот опреде-
лен со посебни сојузни прописи до кој овластените 
банки можат да користат кредити во странство и да 
даваат гаранции по кредитни работи во странство. 

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

Р. п. бр. 70 
9 април 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Мика Шпиљак, с. р. 
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233, 

Врз основа на членот 3 став 1 од Законот за 
привремено запирање порастот на личните доходи 
во работните организации од определени дејности 
(„Службен лист на СФРЈи , бр. 54/67, 26/68 и 55/68), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ САЕМИ И СТОПАН-
СКИ ИЗЛОЖБИ ОД ОБВРСКАТА ДА НЕ МОЖАТ 
ДА ГИ НАГОЛЕМАТ СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА 

НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

1. Работните организации за приредување саеми 
и стопански изложби се ослободуваат од обврската 
да не можат да ги наголемат средствата за исплата 
на нето личните доходи над нивото на личните 
доходи определено со Законот за привремено запи-
рање порастот на личните доходи во работните ор-
га.низации од определени дејности. 

Ослободувањето од ставот 1 на оваа точка се 
однесува на работните организации за приредување 
саеми и стопански изложби што ја потпишале Спо-
годбата за основните начела на политиката на рас-
пределбата на доходот и критериумите за утврду-
вање на личните доходи од 4 март 1969 година, како 
и на работните организации за приредување саеми 
и стопански изложби што дополнително ќе приста-
пат кон оваа спогодба, со тоа што за тие работни 
организации за приредување саеми и стопански 
изложби ослободувањето да важи од првиот ден на 
наредниот месец по пристапувањето кон спогодбата. 

2. Сојузниот совет за труд ќе го следи, во рам-
ките на својот делокруг, извршувањето на спогод-
бата од точката 1 на оваа одлука и, по потреба, 
ќе го известува Сојузниот извршен совет за неј-
зиното спроведување. 

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

Р. п. бр. 63 
2 април 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

234. 

Врз основа на членот 3 став 1 од Законот за 
привремено запирање порастот на личните доходи 
во работните организации од определени дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67, 26/68 и 55/68), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ЗА РЕКЛАМА И ДЕКОР ОД ОБВРСКАТА 
ДА НЕ МОЖАТ ДА ГИ НАГОЛЕМАТ СРЕДСТВАТА 

ЗА ИСПЛАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

1. Работните организации за реклама и декор, 
групирани според важечките прописи за распоре-
дување на корисниците на општествен имот спрема 
нивните дејности во подгрупата 614-32 — Претпри-
ј а т и е за реклама, пропаганда и декорација, се осло-
бодуваат од обврската да не можат да ги наголемат 
средствата за исплата на нето личните доходи над 
нивото на личните Доходи определено со Законот 
за привремено запирање порастот на личните до-
ходи во работните организации од определени деј-
ности. 

Ослободувањето од ставот 1 на оваа точка се 
однесува на работните организации за реклама и 

декор што ја потпишале Спогодбата за основните 
начела на распределбата на доходот и критериумите 
за утврдување на личните доходи од 22 јануари 
1969 година, како и на работните организации за 
реклама и декор што дополнително ќе пристапат 
кон оваа спогодба, со тоа што за тие работни орга-
низации за реклама и декор ослободувањето да ва-
жи од првиот ден на наредниот месец по пристапу-
вањето кон спогодбата. 

2. Сојузниот совет за труд ќе го следи, во рам-
ките на својот делокруг, извршувањето на спогод-
бата од точката 1 став 2 на оваа одлука и, по пот-
реба, ќе го известува Сојузниот извршен совет за 
нејзиното спроведување. 

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

Р. п. бр. бб 
2 април 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

235. 

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за 
боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ" бр. 
52/64 и 35/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1969 ГОДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот дода-
ток во 1969 година се утврдува во износ од 860 
динари. 

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

Р. п. бр. 71 
9 април 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

236. 

Врз основа на членот 70 став 2 од Законот за 
сојузната управа („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 
7/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТНИ 
ПРАШАЊА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА 

1. Се укинува Советот за просветни прашања 
на националните малцинства. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за Советот за 
просветни прашања на националните малцинства 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58). 

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

Р. п. бр. 64 
2 април 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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237. 

Врз основа на членот 70 став 2 од Законот за 
сојузната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊАТА 

НА ШКОЛУВАЊЕТО НА СТРАНСКИ 
ДРЖАВЈАНИ 

1. Се укинува Советот за прашањата на школу-
вањето на странски државјани. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за основањето 
и работата на Советот за прашањата на школување-
то на странски државјани („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/64). 

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

Р. п. бр. 65 
2 април 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

238. 

Врз основа на членот 19 од Законот за бажда-
рење на поморските бродови и чамци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/64 и 23/67), во врска со чле-
нот 97 од Законот за сојузните органи на управата, 
сојузните совети и сојузните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 21/67), сојузниот секретар 
за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА БАЖДАРЕЊЕ НА 
ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЧАМЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за баждарење 

поморските бродови и чамци (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/64) членот 1 се менува и гласи: 

„Баждарењето на поморски бродови и чамци на 
Југословенската трговска морнарица се врши по 
системот и методата што се предвидени во Пра-
вилникот за начинот на мерење и пресметување на 
регистарската тонажа при баждарење на помор-
ските бродови и чамци („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/69).". 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Баждарењето на поморски брод и чамец се 

врши според правилото I (баждарење однатре), спо-
ред правилото II (баждарење однадвор) и според 
правилото III (упростена постапка) од Правилникот 
за начинот на мерење и пресметување на регистар-
ската тонажа при баждрање на поморските бро-
дови и чамци. 

Баждарењето на брод според правилото I се 
врши при баждарење на празен брод со една или 
повеќе палуби. 

Баждарењето на брод според правилото II се 
врши при баждарење на делумно или целосно нато-
варен брод со една или повеќе палуби, или при 
баждарење на брод кој поради определени причини 
не може да биде баждарен според правилото I. 

Баждарењето на брод според правилото III се 
врши при баждарење на брод без палуба и при 
баждарење чамец.". 

Член 3 
Во членот 3 зборовите: „по полна постапка" се 

заменуваат со зборовите: „според правилото I". 

Член 4 
Во членот 5 ст. 1 до 4 по зборовите: „свидетел-

ство за баждарење" во различни членувања се 
додаваат зборовите: „односно свидетелство за баж-
дарската ознака" во соодветно членување. 

Во ставот 5 по зборовите: „свидетелство за баж-
дарење" се додаваат зборовите: „односно свидетел-
cтвo за баждарската ознака", а по зборот: „приме-
рокот"— зборовите: „на соодветното свидетелство". 

Член 5 
Во членот 6 по зборовите: „свидетелството за 

баждарење“ се додаваат зборовите: „и свидетелството 
за баждарската ознака". 

Член 6 
Во членот 7 по зборовите: ,,свидетелството за 

баждарење" се додаваат зборовите: „односно свиде-
телството за баждарската ознака". 

Член 7 
Членот 8 се брише. 

Член 8 
Во членот 9 по зборовите: „свидетелство за баж-

дарење" во различни пленувања се додаваат зборо-
вите: „односно свидетелство за баждарската ознака" 
во соодветно членување. 

Член 9 
Членот 10 се брише. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“ 

15 Бр. 4238/1 
28 март 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
д-р Боривое Јелиќ, с. р. 

239. 
Врз основа на членот 3 став 4 од Законот за 

издвојување дел од приходите од сојузен данок на 
промет и од царини во корист на сметката на фе-
дерацијата за инвестиции во стопанството („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/67 и 5/69), сојузниот секре-
тар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРА-
ВОТО НА ЗГОЛЕМЕНА ДОДАТНА КАМАТА ПО 
КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 9 СТАВ 5 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИС-
КИ ИНТЕРЕСНИ СТОПИ И ЗА ДАВАЊЕ НАДО-
МЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ И ДОДАТЕН ИНТЕРЕС 
НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ТОВАР НА 

СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
1. Правото на зголемена додатна камата по 

кредитите дадени со рок на враќање подолг од 15 
години за намените од членот 7 став 1 точка 3 од 
Законот за определување на пониски интересни сто-
пи и за давање надоместок на интересот и додатен 
интерес на определените кредити на товар на сред-
ствата на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/66, 17/67, 42/67, 24/68 и 5/69 - во понатамош-
ниот текст: Законот) деловните банки и другите 
р 'ботни организации како давани на кредитите го 
остваруваат врз основа на докази дека таквите кре-
дити се дадени по 31 декември 1968 година и тоа за 
новоизградеии капацитети и дека пресметување на 
зголемената додатна камата не е вршено за период 
над 25 години, согласно со одредбата на членот 9 
став 5 од Законот. 
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5) Banvel 
M-OHIS 

6) Baslapon 

2. Барањата за признавање на зголемена до-
датна камата од точката 1 на ова упатство делов-
ните банки и другите работни организации како 
дувачи на кредитите и ги поднесуваат на организа-
ционата единица на Службата на општественото 
книговодство кај која имаат жиро-сметка, која врши 
контрола на поднесените барања во поглед на пра-
вилноста на пресметката и височината на додат-
ната камата од членот 9 став 5 на Законот. 

3 Исплатувањето на зголемената додатна ка-
мата на деловните банки и на другите работни ор-
ганизации како давани на кредитите го врши На-
родната банка на Југославија врз основа на нало-
зите на организационата единица на Службата на 
општественото книговодство од точката 2 на ова 
упатство и тоа во 1969 и 1970 година најмногу до 
износот од по 125 милиони динари во секоја година 
на товар на средствата од членот 3 став 2 под 3 од 
Законот за издвојување дел од приходите од со-
јузен данок на промет и од царини во корист на 
сметката на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството што се водат на сметката на средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството. 

4. Исплатата на зголемената додатна камата од 
точката 1 на ова упатство се врши сукцесивно во 
текот на користењето на кредитите, сразмерно со 
користените износи на кредитите, со тоа што пре-
сметувањето и исплатувањето на таков начин да 
не може да се врши за време подолго од 25 години. 

5. Народната банка на Југославија ќе му ги до-
ставува на Сојузниот секретаријат за финансии ба-
рањата за пренос на средствата од точката 3 на 
ова упатство од сметката на средствата на феде-
рацијата за инвестиции во стопанството на сметката 
што таа ќе ја определи, заедно со извештаите за 
височината на потрошените средства за намените 
од точката 1 на ова упатство. 

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

Бр. 2-1-3685/1 
4 април 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

240. 

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот ^ Casoron G 
закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА-
ТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТА- 9) Cink fosfid-
IbE ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГО- -прашок 

СЛАВИЈА 

Сојузниот секретаријат за стопанство издаде до 
24 март 1969 година дозволи за пуштање во промет 
на следните средства за заштита на растенијата: 

10) Citowett 

1) Actril 

2) Actril М 

3) Akarition 
Е-30 

произведува Rhone Poulenc, Paris 
8C. Застапник „Unikomerc" — Ино-
земна заступства, Загреб Број на 
привремената дозвола 9-673/1 од 20 
јануари 1969 година; 
произведува Rhone Poulenc, Paris 
8е. Застапник „Unikomerc" — Ино-
земна заступства, Загреб. Број на 
привремената дозвола 9-674/1 од 20 
јануари 1969 година; 
произведува Chemicke zavody J u -
raja Dimitrova, Bratislava. Застап-
ник „Техносервис" — Поострана 

11) D. Gesagard 
(R) 80 Sprit-
zpulver 

трговачка заступства, Београд. 
Bpoj на привремената дозвола 
9-4624/4 од 4 ноември 1968 година. 

произведува Eli Lilly and Company, 
Indianopolis. Застапник „Индус-
триаимпорт" — Предузеће за н а -
страна заступништва, Титоград -
представништво, Нови Сад. Број на 
привремената дозвола 9-2411/5 од 
23 јули 1968 година; 

произведува „ОХИС" - Органско 
хемиска индустрија „Наум Нау-
мовски-Борче", Скопје. Број на 
дозволата 9-1272/1 од 4 февруари 
1969 година; 

произведува Badisch Anilin und 
Soda Fabrik A. G., Ludwigshafen/Rh. 
Застапник „Прогрес-Генералту-
рист" — Предузеће за међународну 
трговину, туризам, саобраћај, уго-
стителство и заступање иностра-
них фирми, Београд. Број на доз-
волата 9-2064/1 од 19 февруари 
1969 година. Привремената дозвола 
бр. 9-2489/4 од 22 април 1968 го-
дина за средството Basfapon обја-
вена во Списокот на средствата за 
заштита на растенија за кои се 
издадени дозволи за пуштање РО 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/68), престанува да важи; 

произведува Shell International Pe-
troleum Со Ltd., London. Застапник 
„Астра" — Подузеће за међународ-
ну трговину и заступства, Загреб. 
Број на дозволата 9-2060/1 од 19 фе-
вруари 1969 година. Привремената 
дозвола бр. 9-5382/3 од 12 декември 
1967 година за средството Birlane 
24% Е. С. објавена во Списокот на 
средствата за заштита на растени-
јата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територи-
јата на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/68), престанува 
да важи; 

произведува N. V. Philips-Duphar, 
Amsterdam. Застапник „Галеника" 
— Фармацеутско-хемијска индус-
трија, Земун. Број на привремена-
та дозвола 9-751/1 од 21 јануари 
1969 година; 

произведува „Серум — завод Кали-
н о в и ^ " , Загреб. Број на дозволата 
1268/1 од 4 февруари 1969 година; 

произведува Badische Anilin und 
Soda Fabrik A.G., Ludwigshafen/Rh. 
Застапник „Прогрес-Генералту-
рист" — Предузеће за међународну 
трговину, туризам, саобраћај, уго-
стителство и заступање иностра-
них фирми, Београд. Број на при-
времената дозвола 9-3222/1 од 12 
март 1969 година; 

произведува Ј. R. Geigy, А. G. Ba-
sel. Застапник „Commerce" — Za-
stopstvo inozemskih tvrdk, Ljubl ja-
na. Број на привремената дозвола 
9-8532/2 од 18 јули 1968 година; 

4) Balan 

7) Birlane 24% 
Е. С. 
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12) Dikotex Р 

13) Dimeton 

14) Dymid 

15) Elocron 3% 
прав 

16) Etiol 
special 

17) Faligrun 125 

18) Fitios В/77 
20 Е 

19) Fosfin gra-
nulat 

20) Geosan 

21) Gesaprim (R) 
80 Spritzpul-
ver 

22) Gesaran (R) 
2079 Sprite 
zpulver 

произведува Chemicke zavody Ju-
raja Dimitrova, Bratislava. Застап-
ник „Техноеервис" — Инострана 
трговачка заступства, Београч. 
Б Р О Ј на привремената дозвола 
9-752/1 од 21 Јануари 1969 година; 
произведува „Галеника" — Фарма-
цеутско-хемиЈска индустрија, Зе-
мун. Број на решението за допол-
нение на дозволата 9-2433/1 од 21 
февруари 1969 година; 
произведува Eli Lilly and Compa-
ny, Indianopolis. Заступник „Инду-
стриаимпорт" — Предузеће за ино-
страна заступништва, Титоград — 
представништво, Нови Сад. Број 
на дозволата 9-2061/1 од 19 фе-
вруари 1969 година. Привремената 
дозвола бр. 9-2775/1 од 15 септем-
ври 1967 година за средството Dy-
mid, објавена во Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територија-
та на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ'', бр. 26/68), престанува 
да важи. 

произведува Ciba А. G., Basel. За-
стапник „Intertrade" — Podjetje za 
mednarodno trgovino, Ljubljana. 
Број на дозволата 9-1238/1 од 3 
февруари 1969 година; 

произведува „Галеника" — Фарма-
цеутско-хемиЈска индустрија, Зе-
мун. Број на дозволата 1271/1 од 4 
февруари 1969 година; 

произведува Fahlberg — List G. m. 
b. Н. Chemische Fabrik, Wolfen-
buttel. Застапник „Commerce" — 
Zastopstvo inozemskih tvrdk, Ljub-
ljana. Број на привремената дозво-
ла 9-4037/3 од 20 јануари 1969 го-
дина; 

произведува Bombrini Parodi — 
Delfino, Roma. Застапник гИпдус-
триаимпорт" — Подузеће за ино-
страна заступништва, Загреб Број 
на дозволата 9-16373 3-68 од 4 фе-
вруари 1969 година. Привремената 
дозвола бр. П. Ш. 03-708/2 од 21 јули 
1967 година за средството Fitosa 
В/77 20 Е, објавена во Списокот 
на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени доз-
воли за пуштање во промет на те-
риторијата на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 26/68), 
престанува да важи; 

произведува „Серум — завод Ка-
линови^" , Загреб. Број на дозво-
лата 9-16587/3-68 од 27 јануари 1964 
година; 

произведува „Chromos-Katran-Kut ,-
rilm" — Кемијски комбинат, За-
греб. Број на дозволата 9-957/2 од 
27 јануари 1969 година; 

произведува Ј. R. Geigy А. G , Ba-
sel. Застапник Commerce" — Za-
stopstvo mozemskih tvrdk, Ljubl ja-
na. Број на привремената дозвола 
9-255/4 од 18 Јули 1968 година; 

произведува Ј. R Geigy А G , Ba-
sel. Застапник „Commeice" — Za-
stopstvo mozemskih tvrdk, Ljubl ja-

na. БРОЈ на привремената дозвола 
9-262/4 од 8 август 1968 година; 

23) Gesatop (R) произведува Ј. R. Geigy А. G , Ба-
бо Sprit- sel. Застапник „Commerce" — Za-
zpulver stopstvo mozemskih tvrdk, Ljublja-

na. Број на привремената дозвола 
9-253/4 од 20 јули 1968 година и 
број на решението за дополнение 
на привремената дозвола 9706/3 од 
14 октомври 1968 година; 

24) Grains Quick произведува Rhone Poulenc, Paris 
8e. Застапник „Уникомерц" — Ино-
земна заступства, Загреб. Број на 
привремената дозвола 9-672/1 од 
20 јануари 1969 година; 

25) Igran (R) 50 
Spritzpulver 

26) Inakor 

27) Intration 

28) Kontaktbeize 
Germisan — 
KF Univer-
sal Feucht-
beize 

произведува J. R. Geigy A. G , Ba-
sel. Застапник „Commerce" — Za-
stopstvo inozemskih tvrdk, Ljublja-
na. Број на привремената дозвола 
9-8531/2 од 18 јули 1968 година; 
произведува „Радоња" — Кемијска 
индустрија, Сисак. Број на реше-
нието за дополнение на дозволата 
9-1273/1 од 4 февруари 1969 го-
дина; 
произведува Chemicke zavody Ju-
raja Dimitrova, Bratislava. Застап-
ник „Техносервис" — Инострана 
трговачка заступства, Београд. 
Број на привремената дозвола 
9-8081/4 од 26 ноември 1968 го-
дина ; 

произведува Fahlberg — List G m b. 
Н. Chemische Fabrik, Wolfenbuttel. 
Застапник „Commerce" — Zastopstvo 
inozemskih tvrdk, Ljubljana. Број на 
дозволата 9-15957/3-68 од 4 февру-
ари 1969 година. Привремената доз-
вола бр. 03-842/3 од 3 април 1967 
година за средството Kontaktbeize 
Germisan — К. F. Universal Feuchi'-
beize, објавена во Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи за пу-
штање во промет на територијата 
на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/67), престанува да 
важи; 

произведува „ОХИС" — Органско 
хемиска индустрија „Наум Нау-
мовеки-Борче" — Скопје. Број на 
дозволата 9-1270/1 од 4 февруари 
1969 година; 

произведува „ОХИС" — Органско 
хемиска индустрија „Наум Нау-
мовски-Борче" — Скопје. Број на 
дозволата 9-1269/1 од 4 февруари 
1969 година; 

произведува J. R. Geigy А. G„ Ba-
sel. Застапник „Commerce" -— Za-
stopstvo inozemskih tvrdk, Ljubl ja-
na. Број на привремената дозвола 
9-675/1 од 20 јануари 1969 година; 

произведува Ciba А. G., Basel За-
стапник „Intertrade" — Podjetje za 
mednarodno trgovino Ljubljana. 
БРОЈ на дозволата 9-1909/1 од 28 
февруари 1969 година; 

33) Nogos 50 EC произведува Ciba А. G , Basel. За-
стапник „Intertrade" — Podjetje za 
mednarodno trgovino, Ljubljana. 
Bpoj на решението за дополнение 
на дозволата 9-3668/1 од 24 март 
1969 година; 

29) Lindan 
G-1,5/6 

30) Lindan 
G-30/o 

31) Lumeton (R) 
2412 Sprit-
zpulver 

32) Mezoran 
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43) Sumithion 
50 EC 

35) Panogen 
- 15 

36) Repulzin 

37) Semparol 
1167 Sprit-
zpulver 

44) Thimet 10% 
гранули 

34) Nuvan50EC произведува Ciba A. G., Basel. За-
стапник „Interi'rade" — Podjetje za 
mednarodno trgovino, Ljubljana. 
Број на дозволата 9-1059/3 од 5 
март 1969 година. Привремената 
дозвола бр. 03-4131/2 од 26 ноември 
1966 година, за средството Nuvan 50 
EC, објавена во Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи за пу-
штање во промет на територијата 
на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/67), престанува да 
важи; 
произведува Chemische Fabrik F. 
Joh. Kwizda, Wien. Застапник 
„Agrotehmka" - Eksport'-import, 
Ljubljana. Број на привремената 
дозвола 9-753/1 од 21 јануари 1969 
година; 

произведува „Радоња" — КемиЈСка 
индустрија, Сисак. Број на дозво-
лата 9-16586/3- 68 од 27 Јануари 1969 
година; 

произведува Ј. R. Geigy А. G., Ba-
sel. Застапник „Commerce" — Za-
stopstvo inozemskih tvrdk, Ljubl ja -
na. Број на дозволата 9-2059/1 од 
19 февруари 1969 година. Привре-
мената дозвола бр. 9-965/1 од 25 
јануари 1968 година за средството 
Semparol 1167 Spritzpulver, обја-
вена во Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/68) престанува да важи; 

произведува „Зорка" — Хеми јека 
индустрија, Шабац. Број на дозво-
лата 9-1274/1 од 4 февруари 1969 
година; 

произведува ,,Chromos-Katran-Kut-
rilin" Кемијски комбинат, Загреб. 
Број на дозволата 9-955/1 од 27 ја-
нуари 1969 година; 

произведува Shell International Pe-
troleum Co. L td , London. Застап-
ник „Астра" — Подузеће за међу-
народну трговину и заступства. За-
греб. Број на дозволата 9-2430/1 од 
24 февруари 1969 година. Привре-
мената дозвола бр. ПШ 03-439/2 од 
20 јуни 1967 година за средството 
Shell Vapona 48% EC, објавена во 
Списокот на средствата за заштита 
на растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/68), престанува да важи; 

41) Shell Vapo- произведува Shell International Ре-
па 75% FC troleum Co. Ltd., London. Застапник 

„Астра" — Подузеће за међународ-
ну трговину и заступства, ЗагреЗ. 
Број на дозволата 9-2431/1 од 24 
февруари 1969 година. Привреме-
ната дозвола бр. ПШ 03-438/3 од 11 
јули 1967 година за средството Shell 
Vapona 75% FC, објавена во Спи-
сокот на средствата за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/68), престанува да важи; 

38) Sevin G-5 

39) Sevin Р-6 

40) Shell Vapo-
na 48% EC 

46) Tutan 
Schlambeize 

произведува Sandoz A. G., Basel.' 
Застапник „Велебит" — Заступство 
иностраних фирми, Загреб. Број на 
дозволата 9-16601/2-68 од 4 февру-
ари 1969 година; 

произведува Ciba А. G., Basel. За-
стапник „Intertrade" — Podjetje za 
mednarodno trgovino, Ljubljana. 
Број на дозволата 9-1388/1 од 4 
февруари 1969 година. Привреме-
ната дозвола бр. 9-4155/3 од 17 Ја-
нуари 1968 година за средството 
Sumithion 50 EC, објавена во Спи-
сокот на средствата за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/68), престанува да важи; 

произведува American Cyanamid 
International, New Jersey. Застап-
ник „Yugoslavia Commerce" — Ге-
нерална заступништва иностраних 
фирми, Београд. Број на дозволата 
9-2432/1 од 24 февруари 1969 го-
дина. Привремената дозвола бр. 
03-1209/7 од 17 мај 1967 година за 
средството Thimet 10% granulated, 
објавена во Списокот на средствата 
за заштита на растенијата за кои 
се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Ју-
гославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/68), престанува да 
важи; 

произведува Eli Lilly and Compa-
ny, Indianopolis. Застапник „Инду-
стриаимпорт" — Предузеће за ино-
страна заступништва, Титоград — 
представништво, Нови Сад. Број 
на дозволата 9-2062/1 од 19 февру-
ари 1969 година. Привремената доз-
вола бр. 9-453/3 од 26 Јануари 1968 
година за средството Treflan, обја-
вена во Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/68), престанува да важи; 

произведува Fahlberg — List G. m. 
b. Н. Chemische Fabrik, Wolfenbu-
ttel Застапник „Commerce" — Za-
stopstvo inozemskih tvrdk, Ljublja-
na. Број на дозволата 9-15962/3-68 
од 4 февруари 1969 година; 

произведува Badische Anilin and 
Soda Fabrik A. G , Ludwigshafen/Rh. 
Застапник „Прогрес-Генералту-
рист" — Предузеће за међународну 
трговину, туризам, саобраћај, уго-
стителство и заступање иностра-
них фирми, Београд. Број на доз-
волата 9-2063/1 од 19 февруари 
1969 година. Привремената дозвола 
бр. 9-1580/4 од 8 април 1968 година 
за средството U 46 KV Fluid, об-
јавена во Списокот на средствата 
за заштита на растенијата за кои 
се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Ју-
гославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/68), престанува да 
важи; 

47) U 46 KV 
Fluid 

45) Treflan 

42) Solvirex 
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48) Uliracid Е 40 
Geigy Emul-
sion 

49) Zineb Ѕ-65 

50) Zolone 
Liqui d е 

51) Zolone РМ 

произведува Ј. В. Geigy А. G., Ba-
sel. Застапник „Commerce" — Za-
stopstvo mozemskih tvrdk, Ljublja-
na. Број на дозволата 9-1387/1 од 
4 февруари 1969 година. Привреме-
ната дозвола бр. ПШ 03-507,2 од 
29 Јуни 1967 година за средството 
Ultracid Е 40 Geigy Emulsion, об-
јавена во Списокот на средствата 
за заштита на растенијата за кои 
се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Ју-
гославија (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/68), престанува да 
важи: 
произведува „Chromos-Kat ,ran-Ku-
trilin" — КемиЈСки комбинат, За-
греб. Број на решението за допол-
нение на дозволата 9-1621/2 од 25 
февруари 1969 година; 
произведува Rhone Poulenc, Paris 
8е. Застапник „Umcomerc" — Ино-
земна заступства, Загреб. Број на 
привремената дозвола 9-2854/4 од 
20 октомври 1968 година; 

произведува Bhone Poulenc, Paris 
8е. Застапник „Umcomerc" — Ино-
земна заступства, Загреб. Број на 
привремената дозвола 9-2853/6 од 
15 октомври 1968 година. 

Бр. 9-3867/1 
25 март 1969 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричиќ, с. р. 

242. 

Врз основа на членот 29 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-

ТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВНИ СПОЈКИ 

1. Југословенските стандарди: 
JUS М.В6.306 Цевни спојници со навои — Челични 

наглавци за гасни и водоводни цеви 
JUS М.В6.821 Цевни спојници за приварување — 

Челични лучни СПОЈНИЦИ, ' 
донесени со Решението за донесување југословен-
ските стандарди за цеви и спојници за цеви („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/52), се ставаат вон сила. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1969 
година. 

Бр. 04-2216/1 
25 март 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

241. 

Врз основа на членот 36 став 3 од Законот за 
девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2Ѕ/66), во согласност со СОЈУЗНИОТ секретар за фи-
нансии и со сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, гувернерот на Народната банка на Југосла-
вија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ 
ДИНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ НА ДЕВИЗИТЕ 
ПРЕД СТАСАНОСТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ 

НА СТОКИ 

243. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
С1а1ндарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕСТАНОК 
НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВКИ 

1. Во Решението за престанок на важењето на 
решенијата за југословенските стандарди за цевки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/69) точката 1 се 
менува и гласи: 

„1. Решението за југословенските стандарди за 
челични цевки и за престанок на важењето на ју-
гословенскиот стандард за заварени челични цевки 
во издание од 1952 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/57) престанува да важи.". 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1969 
година. 

1. Во Одлуката за полагање динарска против-
вредност на девизите пред стасаноста за плаќање на 
увозот на стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/66) по точката 2 се додава нова точка 2а, која 
гласи: 

„2а. Начинот на кој ќе се полага динарската 
противвредност на девизите за плаќање од точката 
1 на оваа одлука, на кои сметки ќе се држи поло-
жената динарска противвредност на девизите, како 
и начинот на користењето на овие средства, ќе ги 
определи Народната банка на Југославија." 

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

О. бр. 46 
9 април 1969 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
д-р Никола Миљаниќ, с. р. 

Бр. 04-1817/1 
25 март 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

244. 

Врз основа на членот 36 став 1 од Законот за 
избор на сојузни пратеници (,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/69), Сојузната изборна комисија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КО-

МИСИИ 

1. Во Решението за именување членови на оп-
штинските изборни комисии („Службен лист на 
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СФРЈ", бр. 8/69, 9/69 и 13/69) во точката 1 одредба 
под 70 алинејата 3 се менува и гласи: 

„за член Јуриј Бевк, работник во Собранието 
на општина Копер, а за заменик, Соња Сардоч, про-

светно-педагошки советник во Заводот за просветно-
-педагошка служба во Копер;". 

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

Бр. 50 
7 април 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД 
СТАТУТОТ НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР „ТОША ЈО-
ВАНОВИЌ" ОД ЗРЕЊАНИН И ОД ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 

ТОЈ ТЕАТАР 

I Уставниот суд на Југославија поведе постапка 
по сопствена иницијатива заради оценување на за-
конитоста на одредбите од чл. 133, 134, 135 и 171 стаз 
2 од Статутот на Народниот театар „Тоша Јовано-
виќ" од Зрења-нин и членот 49 став 2, чл. 50 и 165 став 3 
од Правилникот за работните односи на работниците 
на тој театар, а по повод претставката на граѓани, 
дека наведените одредби се во спротивност со чле-
нот 26 од Основниот закон за работните односи 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 43/66, 52/66 и 26/68). 
Ова поради тоа што во наведените одредби на оп-
штите акти се предвидува членовите на уметнич-
киот ансамбл да стапуваат на работа со склучување 
на договор за работа на определено време, додека 
според одредбата на членот 26 став 1 од наведениот 
сојузен закон работникот стапува на работа во ра-
ботна организација на неопределено време. 

II. Во чл. 133, 134 и 135 од Статутот на Народ-
ниот театар „Тоша Јовановиќ" од Зрењанин е пред-
видено, членовите на уметничкиот ансамбл т. е. 
креаторските работни единици да стапуваат на ра-
бота во театарот со склучување договор за работа 
на определено време најмалку на една а најмногу 
на четири години. Во членот 171 став 2 од Статутот 
се предвидува престанок на работниот однос со 
истекот на рокот утврден во договорот за работа на 
определено време. Наведените одредби од Статутот 
се разработени во одредбите на чл. 49, 50 и 165 став 
3 од Правилникот за работните односи на работни-
ците на тој театар. . 

Членот 6 од Основниот закон за работните од-
носи го истакнува, покрај другите принципи, и 
принципот на постојаноста на заложувањето на 
работниците. Тоа значи, дека работната заедница не 
може однапред да го ограничува траењето на ра-
ботата на работниците во работната организација. 
По исклучок, во објективно определени случаи кога 
е тоа условено со природата на работата, можно е 
да се ограничи траењето на работата на работниците 
во работната организација. Поради тоа законот во 
членот 26 истакнува како правило дека работниот 
однос се засновува на неопределено време, а по ис-
клучок на определено време во со законот определе-
ните случаи. Така на пример тоа е случај кога из-
вршувањето на определена работа според својата 
природа трае определено време (сезонски работи, 
определени работи во театар или при снимање на 
филмови и др.). Меѓутоа, засновувањето на работ-
ниот однос на уметничкиот персонал не спаѓа во 

таквите случаи. Бидејќи, со вклучувањето во работ-
ната заедница на театарот уметничкиот персонал 
засновува работен однос под истите услови како и 
другите работници. Положбата на уметничкиот пер-
сонал не може да биде регулирана поинаку од дру-
гите работници. Поради тоа не е во согласност со 
наведениот закон работниот однос на уметничкиот 
персонал да се засновува со договор за работа на 
определено време. 

III Врз основа на изложеното Уставниот суд на 
Југославија донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат одредбите на ул. 133, 134, 135 и 
171 став 2 од Статутот на Народниот театар „Тоша 
Јовановиќ" од Зрењанин од 12 јануари 1966 година 
доколку се однесуваат на засновување на работниот 
однос на уметничкиот персонал (членови на креа-
торска работна единица) врз основа на договор за 
работа на определено време односно на престанок на 
нивниот работен однос; 

2. Се укинуваат одредбите на чланот 49 став 2, чл. 50 
и 165 став 3 од Правилникот за работните односи на 
работниците на Народниот театар „Тоша Јовановиќ" 
во Зрењанин од 29 јуни 1967 година доколку се од-
несуваат на уметничкиот персонал. 

Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав на: претседателот на Судот Блажо 
Јовановиќ и судиите Иван Божичевиќ, Неда Божи-
новиќ, д-р Асен Групче, Бранко Јевремовиќ, Шеф-
кет Маглајлиќ, д-р Јерко Радмиловиќ, Никола Ср-
зектиќ и Јоже Земљак. 

Оваа одлука е донесена врз основа на членот 
69 од Законот за Уставниот суд на Југославија, а по 
јавната расправа одржана на 25 февруари 1969 
година. 

У бр. 400/68 
31 март 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

За помошник сојузен секретар за стопанство се 
назначува Небојша Тркуља. 

Б. бр. 25 
26 март 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерни заслуги и умешност 
во работата на развивањето постојан полет заради 
остварување на поставените задачи во единиците 
со кои раководат, како и за создавање услови за 
постигање на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

поручниците на авијација: Алексић Добросава 
Михајило, Антић Владимира Радомир, Арамбашић 
Мане Милан, Бакић Јагоша Миливоје, Цвијан Или-
је Неделко, Ћусо Симе Перо, Ђорђевић Веселина 
Братислав. Ердец Ивана Јосип, Голднер Тихомира 
Драгиша, Голоб Аполонија Бруно, Хауптман Вик-
тора Виктор, Јанковић Симе Стојанче, Јардас Фра-
нце Божидар, Клепић Лазара Лука, Кнежевић Гој-
ка Недељко, Ковачевић Рајка Милорад, Лазаревић 
Малише Радован, Лазаревић Браиислава Животије, 
Љубисављевић Радојка Велимир, Марчец Мије Па-
вао, Миленковски Транка Стојче, Минић Милорада 
Драган, Недељковић Славомира Милутин, Нешић 
Милоја Станко, Николић Драгутина Радивоје, Нур-
кић Јусуфа Ешеф, Окорн Конрада Радо, Оташевић 
Милоша Радослав, Лен Маќеа Макс, Петковић Ми-
лутина Радомир, Петров Симуна Ангел, Радојковић 
Миливоја Љубиша, Радосављевић Душана Љубо-
мир, Радовановић Милана Милутин, Ристоманов 
Ристе Методије, Станић Максима Милорад, Стани-
шин Миливоја Исо, Станојчић Раденка Томислав, 
Станојевић Стојимира Живомир, Стојисављевић Јо-
ве Милан, Шемрл Франца Франц, Шиниќ Стевана 
Драгољуб, Шпегар Ђука Јово, Тришић Станимира 
Добривоје, Видановић Радисава Миливоје, Зорано-
вић Богољуба Јефто; 

воздухопловнотехничките поручници: Аранђе-
ловић Уроша Божидар, БаЈић Јове Милош, Драгић 
Тодора Владо, Ђорђевић Михајла Ђорђе, Ераковић 
Петра Бошко, Гачевић Милорада Раденко, Грковић 
Гене Јован, Костић Стојана Димитрије, Купреша-
нин Ђуре Стеван, Мартиновић Љубисава Мирослав, 
Наумовић Спасоја Стеван, Павловић Драгомира Ми-
лојко, Поје Бартола Виктор, Смољановић Светис-
лава Чедомир, Стоиљковић Драгутина Светозар, Су-
ботић ЂорђиЈа Богдан, Шијан Ђуре Драго, Шуш-
тершић Рудолфа Драган, Текић ИлиЈе Стеван, За-
ниновић Грге Мирко; 

артилериските поручници: Аврамовић Добрице 
Драгољуб, Грујић Слободана Душан, Марковић Или-
ie Радомир, Миливојевић Љубише Живорад, Ми-
шетић Стјепана Радослав, Павчник Августа Бран-
ко, Раденковић Владимира Тихомир; 

техничките поручници: Бањац Симе Душан, 
Богдановић Тоде Милорад, Гладовић Ђуре Дмитар, 
Грујевски Мицева Благоје, Милошевић Живорада 
Милан, Пантелић Станка Миливоје, Вујасин Мило-
ша Дамјан: 

поручниците за врска' Димитријевић Јована Ве-
личко, Драгојевић Сретена Милутин, Панић Мило-
рада Христивоје, Пуношевић Пере Миладин, Стоја-
новић Србислава Јован. Шевић Душана Лука; 

поручниците на финансиска служба: Драгоса-
вац Милоша Чедомир, Ивановић Неђе Срето, Мати-
чић Франца Владо; 

санитетските поручници: Ђурачић Радована 
Жарко, Јанићијевић Живана Угљеша, Вељковић 
Радомира Димитрије, Зељковић Љубомира Бори-
слав; . , , . 

поручникот на АБХ одбрана: Јаничић Обрена 
Никола. 

инженерискиот поручник: Јанковић Милорада 
Миодраг; 

поручникот на сообраќајна служба: Остојић 
Милана Душан: 

интендантскиот поручник: Петровић Драгутина 
Петар; 

воздухопловнотехничките потпоручник: Атанаси-
је вић Добросава Богољуб, Бијелић Душана Ђуро, 
Божовић Михајла Радош, Џелатовић Кузмана Ра-
дован, Ивановић Радивоја Богољуб, Јеличић Мило-
ша Слободан, Јовановић Бра-нимира Стојадин, Јови-
чић Вошка Димитрије, Лекић Душана Драгутин, 
МиЈатовић Бранислава Светолик, Микулић Живка 
Јерко, Пјевалица Пере Милан, Турак Антона Иван, 
Величковић Петра Синиша, Вуковић Драгутина ра-
томир, Вуксановић Богољуба Мирољуб; 

потпоручниците на авијација: Бајић Милоша 
Љубомир, Фифић Смаила Сакиб, Крањчевић Мате 
Мате, Турина Ивана Иван, Величковић Ђорђа Љу-
биша; 

потпоручникот на сообраќајна служба: Фили-
повић Симе Стево; 

потпоручникот за врска: Хинић Боже Стеван; 
пешадискиот потпоручник: Јосиповић Милана 

Радосав; 
техничките потпоручници: Јовичић Петра Да-

вид, Мандић Петра Илија, Николић Данила Бори-
сав, Седић Сејде Реџеп, Стијеповић Милоша Но-
веља, Шћекић Алексе Вељко; 

артилериските потпоручник: Ловрић Мила Ду-
шан, Матић Живорада Маријан, Садић Изета Фе-
рид, СтаЈчић Тихомира Слободан, Томић Миладина 
Татомир; 

потпоручнихот на финансиска служба: Пејато-
вић Владе Раденко; 

капетанот на корвета: Дебелац Девре Хамдо: 
воениот службеник III кл. на административна 

служба: Дејановић Младена Јован; 
воените службеници IV кл. на финансиска слу-

жба: Безић Фране Ћирил, Дељанин Милорада Ми-
лован, Драгојевић Милана Олга, Хорват Душана 
Милош, Миљковић Божидара Светомир; 

воздухопловнотехничкиот воен службеник IV 
кл : Јамбровић Марије Павле; 

воениот службеник IV кл. на административна 
служба: Кос Ивана Винко; 

воениот службеник IV кл. на градежна служба: 
Спасић Радослава Стојан; 

воените службеници V кл. на административна 
служба: Богић Јосипа Катарина, Јевтић Уроша Во-
нимир, Лекић Благоја Миливоје, Серафимовић 
Живка Драгица; 

воениот службеник V кл на градежна служба: 
Милановић Миленка Живојин; 

воените службеници VI кл. на административна 
служба: Аврамовић ХристовиЈа Милан, Илић Љу-
бомира Видоје, Јовановић Давида Сретен, Урошевић 
Јагоша Момчило, Зорић Петра Ђуро; 

воените службеници VI кл. на финансиска слу-
жба: Јуловски Јакова Наум, Марковић Милорада 
Душан; 

воениот службеник VII кл. на административ-
на служба: Ћирић n e j e Сретен; 

воениот службеник VII кл. на финансиска слу-
жба: Пешић Витомира Вукашин; 
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воените службеници VIII кл. на административ-
на служба: Илић Радована Олга, Радојичић Митра 
Анђелија; 

воените службеници VIII кл. на финансиска 
служба: Послек Виктора Драгутин, Живковиќ Јо-
вана Божидар; 

артилериските заставници: Алексић Богдана 
Сретен, Трајановски Белана Јован; 

Бр. 174 
22 декември 1967 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

218 Закон за измени на Законот за аморти-
зација на основните средства на работни-
те организации — — — — — — — 489 

219. Закон за измена на Законот за Царин-
ската тарифа — — — — — — — 489 

220. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за надоместоците на личните доходи 
и трошоците на сојузните пратеници и 
функционери — — — — — — — 490 

222. Одлука за потврдување на Одлуката на 
Административната комисија на Сојузна-
та скупштина за времето поминато во вр-
шење на општествеио-политички функции 
и на раководни положби во Југословен-
ската народна армија, кое се засметува 
при определување рокот до кој сојузни-
те пратеници и функционери на кои им 
престанала функцијата ја продолжуваат 
работата во Сојузната скупштина — — 491 

222. Одлука за потврдување на Одлуката на 
Административната комисија на Сојузна-
та скупштина за утврдување на највисо-
ките функции во определени општестве-
но-политички организации, од чие врше-
ње произлегуваат правата предвидени со 
Законот за работата и правата на сојуз-
ните пратеници и функционери на кои 
им престанала функцијата — — — — 492 

223. Одлука за надоместок на личниот доход 
на сојузните пратеници — — — — — 492 

224. Одлука за одобрување на претсметката 
на приходите и распоредот на приходите 
на посебната сметка на Сојузниот завод 
за статистика за 1969 година — — — 492 

225. Одлука за потврдување на завршната 
сметка на Сојузниот фонд за финансира-
ње на научните дејности — — — —- 492 

226. Одлука за времето поминато во вршење 
на општествено-политички функции и на 
раководни положби во Југословенската 
народна армија, кое се засметува при 
определување рокот до кој сојузните пра-
теници и функционери на кои им преста-
нала функцијата ја продолжуваат рабо-
тата во Сојузната скупштина — — — 493 

227. Одлука за утврдување на највисоките 
функции во определени општествено-
-политички организации, од чие вршење 
произлегуваат правата предвидени со За-
конот за работата и правата на сојузни-
те пратеници и функционери на кои им 
престанала функцијата — —- — — — 494 

Страна 
228. Автентично толкување на членот 12 од 

Законот за избор на сојузни пратеници 494 
229. Одлука за дополнение на Деловникот на 

Сојузниот извршен совет — — — —- 494 
230. Одлука за дополнение на Одлуката за 

височината на делот од амортизацијата 
до кој работните организации можат да 
купуваат девизни за плаќање на опрема 
и резервни делови — — — — — — 495 

231. Одлука за користење на средствата оства-
рени со наплата на посебна давачка при 
увозот на земјоделски и прехранбени 
производи — — — — — — — — 495 

232. Одлука за девизите што овластените бан-
ки не можат да ги ангажираат кога пре-
земаат обврски по странски кредити што 
се користат за реализација на програ-
мата за модернизација на превозните ка-
пацитети на цивилниот воздушен сообра-
ќа ј - - - - - - - - - - 495 

233. Одлука за ослободување на работните 
организации за приредување саеми и сто-
пански изложби од обврската да не мо-
жат да ги наголемат средствата за испла-
та на личните доходи — — — — — 496 

234. Одлука за ослободување на работните ор-
ганизации за реклама и декор од обврс-
ката да не можат да ги наголемат сред-
ствата за исплата на личните доходи — 496 

235. Одлука за утврдување основот за опре-
делување на боречкиот додаток во 1969 
година — — — — — — — - — 496 

236. Одлука за укинување на Советот за про-
светни прашања на националните мал-
цинства — — — — — — — — — 496 

237. Одлука за укинување на Советот за пра-
шањата на школувањето на странски др-
жавјани — — — — — — — — — 497 

238. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за постпката за баждарење 
на поморските бродови и чамци — — — 497 

239. Упатство за начинот на остварувањето 
на правото на зголемена додатна камата 
по кредитите дадени според членот 9 став 
5 од Законот за определување на пониски 
интересни стопи и за давање надомес-
ток на интересот и додатен интерес на 
определените кредити на товар на сред-
ствата на федерацијата — — — — - 497 

240. Список на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата на 
Југославија — — — — — — — — 498 

241. Одлука за дополнение на Одлуката за 
полагање динарска противвредност на де-
визите пред стасаноста за плаќање на уво-
зот на стоки — — — — — — — — 501 

242. Решение за ставање вон сила на југосло-
венските стандарди за цевни спојки — 501 

243. Решение за измена на Решението за пре-
станок на важењето на решенијата за ју-
гословенските стандарди за цевки — — 501 

244. Решение за измена на Решението за и-
менување членови на општинските избор-
ни комисии — — — — — — — - 501 

Одлука за укинување на одделни одредби од 
Статутот на Народниот театар „Тоша Јо-
вановиќ" од Зрењанин и од Правилникот 
за работните односи на работниците на 
тој театар — — — — — — — — 502 
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