
Четврток, 10 декември 1970 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 55 ГОД. XXVI 

629. 
Врз основа на членот 38 став 2 од Законот за 

Југословенската народна армија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/64 и 57/65), државниот секретар за на-
родна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА ВОЕНАТА ПОЛИЦИЈА 

Член 1 
Легитимацијата на овластените службени лица 

на воената полиција (во понатамошниот текст: 
службената легитимација) им се издава на старе-
шините на служба во воената полиција на Југосло-
венската народна армија. 

Член 2 
Службената легитимација содржи: натпис: 

„Социјалистичка Федератив«а Република Југосла-
вија, Државен секретаријат за народна одбрана", 
назив: „Службена легитимација", број на легити-
мацијата, место за фотографија во големина 
2,5 X 3 cm, простор каде што се запишува името 
и презимето на лицето на кое легитимацијата му 
се издава, текст: „е овластено лице на воената по-
лиција на Југословенската народна армија", датум 
на издавањето, место за потпис на овластеното ли-
це на орт атот што ја издава легитимацијата и ме-
сто за отпечаток на печатот на тој орган. 

На предната страна на службената легитимаци-
ја е отпечатен грбот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

На грбот на службената легитимација е отпе-
чатен текстот: „Имателот на оваа легитимација е 
овластен, под условите предвидени со закон, да 
легитимира, да задржи и да приведе воено лице, 
како и граѓанин, до надлежниот орган, да влезе БО 
туѓ стан и други простории и да изврши претресу-
вање без решение, како и да врши други работи 
предвидени со закон. 

Имателот на оваа легитимација поседува воена 
легитимација број ". 

Член 3 
Образецот на службената легитимација е во 

светлозелена боја а преку основниот тон се отпеча-
тени во потемна нијанса петокрака ѕвезда и натпи-
сите: „ЈНА". 

Образецот на службената легитимација е отпе-
чатен кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 4 
Службената легитимација важи на целата тери-

торија на Југославија. 
Службената легитимација се издава на неопре-

делено време. 
Член 5 

Евиденцијата за издадените службени легити-
мации се води во книгата на службените легитима-
ции која содржи: име и презиме на лицето на кое 
му е издадена легитимацијата, број на легитимаци-
јата, датум на издавањето, датум на одземањето од-
носно датум на уништувањето или на исчезнувањето 

на легитимацијата. Кон книгата на издадените 
службени легитимации се чуваат и потврдите за 
приемот на легитимациите и записниците за нивното 
уништување. 

Службените легитимации ги издава и за нив-
ното издавање води евиденција организационата 
единица за работите на воената полиција во Држав-
ниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 6 
Забрането е службената легитимација да се но-

си во странство или да се даде на друг на кори-
стење. 

Член 7 
Ако имателот на службената легитимација ја за-

губи легитимацијата или на друг начин остане без 
легитимацијата е должен, во рок од три дена да го 
извести својот претпоставен старешина за тоа и ис-
чезнувањето на легитимацијата писмено да го об-
разложи. 

Загубената или на друг начин исчезнатата слу-
жбена легитимација за која не се утврдило дека е 
уништена се огласува за неважна и се брише од 
евиденцијата за издадените службени легитимации. 

Член 8 
Службената легитимација се заменува: 
1) кога ќе дотрае или поради оштетување ќе 

стане неупотреблива; 
2) кога овластеното службено лице ќе го проме-

ни личното име. 
Службената легитимација се одзема: 
1) кога на овластеното службено лице ќе му 

престане службата РО воената полиција; 
2) во случај на смрт на имателот на легитима-

цијата. 
Службената легитимација што се заменува и 

службената легитимација што е одземена ги униш-
тува комисија што ќе ја формира старешината на 
организационата единица од членот 5 став 2 на овој 
правилник. Овие легитимации се уништуваат на 
крајот на секоја календарска година за што коми-
сијата составува записник. 

Член 9 
Службената легитимација ќе се издаде во рок 

од два месеца од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Рвп. бр. 73 
25 ноември 1970 година 

Белград 
Државен секретар 

за народна одбрана 
генерал-полковник, 

Никола Љубичић е. р 
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Образец на службената легитимација 
(големина 6 x 9 cm) 

(Предна страна) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б Л И К А 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Државен секретаријат за народна одбрана 

(Место за фото-
графија големи-

на 2 , 5 x 3 еш) 

С Л У Ж Б Е Н А ЛЕГИТИМАЦИЈА 
ООООО 

Име 
Презиме 

е овластено лице на ВОЕНАТА ПОЛИЦИЈА 
на Југословенската народна армија. 

— 19 

(На грбот) 

Имателот на оваа легитимација е овластен, под ус-
ловите предвидени со закон, да легитимира, да за -
д р ж и и да приведе Еоено лице, како и граѓанин, до 
надлежниот орган, да влезе во туѓ стан и други 
простории и да изврши претресување без решение, 
како и да врши други работи предвидени со закон. 
Имателот на оваа легитимација поседува воена ле-
гитимација бр. . 

630. 

Брз основа на членот 95 став 1 од Основниот за-
кон за мерките за унапредување на сточарството и 
за здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1C/G5 и 23/60), сојузниот секретар 
за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ К 4 НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРЕКУ 
к о и КЕ СЕ ВРШИ УВОЗ, ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА 
ДОБИТОК, ПРОИЗВОД:! ОД ДОБИТОК, СУРОВИ-
НИ, ОТПАДОЦИ и ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ 

МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗА 

1. Во Наредбата за определување на граничните 
премини преку кои ќе се врши увоз, извоз и провоз 
на добиток, производи од добиток, суровини, отпадо-
ци и други предмети со кои може да се пренесува 
зараза („Службен лист на СФРЈ" , бр. 45/65), во точ-
ката 1 под 1 по зборот* „Суботица/ ' се додаваат збо-
ровите: „Терезино Поле, Горна Рад гона,". 

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

Бр. 20-1173}/2 
17 ноември 1970 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричиќ, е. р. 

631. 
Врз основа на членот 77 точ. 1 и 2 од Основниот 

закон за радиосообраќајот („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 14/65), во врска со членот 34 од Законот за со-
јузните органи на управата , сојузните совети и со-
јузните организации („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
21/67, 50/69 и 25/70), директорот на Сојузната управа 
за радиоврски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА И З М Е Н И И ДОПОЛНЕНИЈА НА П Р А В И Л Н И -
К О Т ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ И ТЕХ-

Н И Ч К И ПРЕГЛЕД НА РАДИОСТАНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за условите за поставување и 

технички преглед на радиостаници („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 23/67) членот 5 се менува и гласи: 

„Постојана радиостаница со сила на зрачењето 
над 1000 вати, во фреквентен опсег до 30 MHz, не 
може да се постави во град и во населба од градски 
карактер. 

Постојаната радиостаница од ставот 1 на овој 
член може да се постави надвор од град односно 
надвор од населба од градски карактер на оддале-
ченост која обезбедува несмеќаван прием на радио-
сигнали во градот односно во населбата од градски 
карактер. 

Ако теренските услови не дозволуваат поставу-
вање на постојаната радиостаница од ставот 1 на 
овој член надвор од град односно од населба од град-
ски карактер, во градот односно во населбата од 
градски карактер може да се постави постојана ра -
диостаница со сила на зрачењето до 2000 вати, во 
Фреквентен опсег до 30 MHz, со тоа што да се обез-
беди несмеќаван прием на радиосигнали, а што ќе 
се утврди со претходни радиомерења." 

Член 2 

По членот 5 се додава нов член 5а, кој гласи: 
„Постојаните радиостаници, без оглед на силата 

на зрачењето, во фреквентен опсег над 30 MHz, мо-
ж а т да се поставуваат во град и во населба од град-
ски карактер ако со својата работа не создаваат пре-
чки на приемот на радиосигнали." 

Член 3 
Во членот 6 се брише ставот 2. 

Члеет 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 01-1631 
23 ноември 1970 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

радиоврски, 
Максо Дакиќ, е. р. 
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632. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/69 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ЗА КЛИНЕСТИ РЕМЕНИ 

1. Во југословенскиот стандард Бескрајни кли-
нести ремени — JUS G.E2.050, што е донесен со Ре-
шението за југословенскиот стандард за клинести 
ремени („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/63), во за -
главјето зборот: „обавезном" се брише. 

Во уводната реченица, печатена со курзив, збо-
рот: „важност" се заменува со зборот: „важности", а 
зборовите: „(в. предлог JUS G.E2.053)" се бришат. 

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

Бр. 14-6197/1 
24 ноември 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

GS3. 

Врз основа на членот 60а став 2 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 и 
47/70), гувернерот на Народната банка на Југослави-
ја донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА КАМАТАТА ШТО СЕ ПЛАКА ВО ДЕВИЗИ НА 
СРЕДСТВАТА СТАВЕНИ НА ДЕВИЗНИ СМЕТКИ 
И НА ДЕВИЗНИТЕ ШТЕДНИ ВЛОГОВИ НА ГРА-
ЃАНИТЕ И НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВО СТРАН-
СКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ИСЕЛЕНИ-

ЦИТЕ И ИСЕЛЕНИЦИТЕ-ПОВРАТНИЦИ 

1. Во Одлуката за височината на каматата што 
се плаќа во девизи на средствата ставени на девиз-
ни сметки и на девизните штедни влогови на гра-
ѓаните и на штедните влогови во странски средства 
за плаќање на иселениците и иселениците-поврат-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/70), во точ-
ката 1 под 2 процентот: „7%" се заменува со про-
центот: „71/̂ °/о<4. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1971 година. 

О. бр. 77 
28 ноември 1970 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
д-р Иво Першшш, е. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

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

РЕПУБЛИКА ПЕРУ 

I 

Се назначува 
Коле Чашуле, досегашен члеи на Соборот на 

народите на Сојузната скупштина, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Перу. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 25 
17 ноември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката, Брз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИТЕ А ФЕДЕР АТИВМ А РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ЛАОС И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР Н\ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО ЛАОС 

I 
Се отповикува 
Милорад Мијовиќ, од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Кралството 
Лаос, со седиште во Пном Пен. 

II 
Се назначува 
Јокаш Брановиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Бурманската Унија, за извон-
реден и ополнрмоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Крал-
ството Лаос, со седиште во Рангун. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
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IV 
Овој указ влегува, во сила веднаш. 

У. бр. 26 
27 ноември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА УГАНДА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА УГАНДА 

I 
Се отповикува 
Миќо Ракиќ од должноста на извонреден и о-

полномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република 
Уганда. 

II . 
Се назначува 
Мирко Калезиќ, досегашен секретар на Сојуз-

ниот одбор на СЗБНОВ на Југославија и претсе-
дател на Комисијата на СЗБНОВ на Југославија за 
меѓународна соработка, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Република Уганда. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 27 
27 ноември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ЈАПОНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈАПОНИЈА 

I 
Се отповикува 
Крсто Булаиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Репз^блика Југославија во Јапонија. 

II 
Се назначува 
Јоже Смоле, досегашен претседател на Комиси-

јата за меѓународни економски и политички праша-
ња во Централниот комитет на Сојузот на комуни-
стите на Словенија, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Реиубд 
ка Југославија во Јапонија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 28 
27 ноември 1970 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликзгва за заслуги во.развивањето и зацвр-
стувањето на мирољубивата соработка и пријател-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Исламската Република Па-
кистан 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Jamshed Gostadji Kharas, извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Исламската Република Па-
кистан во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Бр. 1 
5 јануари 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

629. Правилник за легитимацијата на овла-
стените службени лица на воената поли-
ција — — — — — — — — — — 1301 

630. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување на граничните премини 
преку кои ќе се врши увоз, извоз и про-
воз на добиток, производи од добиток, 
суровини, отпадоци и други предмети со 
кои може да се пренесува зараза — — 1302 

631. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за условите за поставување 
и технички преглед на радиостаници — 1302 

632. Решение за измена на југословенскиот 
стандард за клинести ремени — — — 1303 

633. Одлука за измена на Одлуката за ви-
сочината на каматата што се плаќа во 
девизи на средствата ставени на девизни 
сметки и на девизните штедни влогови 
на граѓаните и на штедните влогови во 
странски средства за плаќање на иселе-
ниците и иселениците-повратници — — 1303 


