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202. 

Врз основа на членот 1 точка 3 од Законот за 
овластување на Сојузниот извршен совет за презе-
мање определени мерки за спроведување на стаби-
лизација во стопанството ( ,службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/70), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ПРЕТВОРАЊЕ НА ДЕЛ ОД КРАТКОРОЧНИТЕ 
КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ И НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ ЗА 

ОБРТНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
N Во Уредбата за претворање на дел од кратко-

рочните кредити на банките и на стопанските ор-
ганизации во долгорочен кредит за обртни средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/71) во членот, 3 по 
ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, дел од долгорочниот кредит кој се однесува 
на кредитите дадени на работните и други органи-
зации врз основа на посебни сојузни прописи за пот-
ребите на производството На земјоделски производи 
со камата по стапка од 3% годишно, им се дава на 
банките со камата од 2,5% годишно/' 

Член 2 _ , 
Во членот 4 став 3 точката 7 се менува и гласи: 
„7) кредитите што банката ги откажала до де-

нот на влегувањето во сила на оваа уредба;". 
По точката 7 се додава нова точка 8, која гласи: 
„8) кредитите што стасале за наплата до денот 

на нивното претворале во долгорочен кредит за 
обртни средства, а банката за тие кредити не го 
продолжила рокот на враќањето." 

По ставот 4 се додаваат три нови става, кои гла-
сат: . 

„Дел од кредитот за увоз на суровини и репро-
дукциони материјали со терминска наплата н а ' д и -
нарска противвредност во височина од 50% од сос-
тојбата на тие кредити, кој се претвора во долгоро-
чен кредит за обртни средства, може да им се пре-
твори во долгорочен кредит за обртни средства само 
на производителските стопански организации. 

Одредбата на ставот 5 од овој член се однесува 
и на кредитите за увоз од тој став што ги користеле 
надворешнотрговското организации по налог и за 
сметка на производителските стопански организа-
ции. 

Краткорочните кредити што стопанските органи-
зации ги користеле ка ј банката на 31 јануари 1971 
година или во последните 6 до 12 месеци, сметајќи 
од 31 јануари 1971 година наназад, а кои се напла-
тени до денот на претворањето во долгорочен кре-
дит за обртни средства, банката може повторно да 
им ги даде на тие организации од расположивите сред-
ства, согласно со важечките прописи, и така даде-
ните кредити да ги претвори во долгорочен кредит 
за обр-ти средства во смисла на одредбите од оваа 
уредба." 

Чтген 3 
Во членот 6 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 

член, дел од долгорочниот кредит што се однесува 
на кредитите дадени на работните и други органи-
заци,и врз основа на посебни сојузни прописи за по-
требите на про-изводството на земјоделски произво-
ди со камата по стапка од 3% годишно, им се дава 
на тие организации со камата по стапка до 3% го-
дишно." 

Член 4 
Во членот 10 зборовите: „15 април" се замену-

ваат со зборовите: „15 мај". 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наред,ниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 76 ' 
23 април 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

203. 

Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за 
преминување на државната граница- и за движење 
во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ 

ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се оп-
ределуваат следните сезонски поморски гранични 
премини за меѓународен сообраќај: Изола, Пиран, 
Новиград, Опатија, Раб, Примоштен, Котор, Тиват, 

,Будва и Улцињ. 
. 2. Граничните премини од точката 1 на ова ре-

шение се определуваат за преминување на држав-
ната граница од ,1 мај до 31 октомври 1971 година. 

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

Р. п. бр. 75 
23 април ч1971 година 

Белград 

Сојузен извршен еовет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 
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^ 204. 
Врз основа на членот 34 став 1 од Основниот 

закон за садниот материјал („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/66), сојузниот секретар за стопанство 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНА-
ВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНА СОРТА САДЕН МА-
ТЕРИЈАЛ И ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДА СЕ ВОВЕДЕ 
ВО ПРОИЗВОДСТВОТО СТРАНСКА СОРТА СА-
ДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ОВОШТАРСТВОТО, ЛО-

ЗАРСТВОТО И ХМЕЉАРСТВОТО 

Член 1 
Признавање на новосоздаден сорта саден ма-

теријал во овоштарството, лозарството или хмељар-
ството (во понатамошниот текст: новата сорта) се 
врши откако ќе се утврдат: 

1) биолошките и технолошките својства и еко-
номските вредности на новата сорта; 

2) подрачјата (реоните) во кои новата сорта 
пројавува најповолни биолошки и технолошки свој-
ства и економски вредности во поглед на количината 
и квалитетот на плодовите. 

Утврдувањето на својствата и вредностите на 
новата сорта се врши со наспоредки огледи. 

Член 2 
Новата сорта може да се признае само ако е 

таа резултат на вкрстосување или клонско одби-
рање. 

Член 3 
Постапката за признавање на новата сорта * се 

поведува врз основа на барање на создсшачот на 
новата сорта односно овластената работна органи-
зација, а постапката за одобрување на воведувањето 
во производството на странска сорта на саден мате-
ријал (во понатамошниот текст: странската сорта) 
врз основа на барање на 'заинтересираната работна 
организација. 

Барањето од ставот 1 на овој член му се под-
несува на Сојузниот секретаријат за стопанство (во 
понатамошниот текст: Секретаријатот). 

Член 4 
Барањето за признавање на новата сорта мора 

да ги содржи следните податоци: 
- 1) припадност кон растителниот вид на новата 

сорта во овоштарството, лозарството или хмељар-
ството; 

2) назив на" работната организација односно 
име и презиме на создавачот на новата сорта и на 
соработниците, според редоследот на учеството во 
работата за создавање на новата сорта; 

3) назив на работната и друга организација од-
носно име и презиме на создавачот на новата сорта, 
кој се здобива со правото"на автор на новата сорта; 

4) година на почетокот и тек на работата за 
добивање на новата сорта; 

5) цел на создавањето на новата сорта; 
6) исход ен материјал и негово потекло (кај 

вкрстасување да се наведат и родителите, нивните 
особини и др.); 

7) опис на постапката (методата) на создава-
њето на новата сорта; 

8) фенотип — морфолошки опис на новата 
сорта; 

9) предимства на новата сорта во поглед на био-
лошките, технолошките и производните својства 
(количина и квалитет на плодовите и преработките, 
способност за приспособување кон условите на зем-
јиштето и климата, отпорност спрема ниски тем-
ператури, отпорност спрема растителни болести и 
штетници и др.); 

10) подрачја (реони) во кои се предлага одгле-
дување на новата сорта. 

Подносителот на барањето кон барањето при-
лага и документација за извршеното испитување на 

новата сорта, со назначување на местата во кои се 
вршени испитувањата. 

Член 5 
Барањето за одобрување Да се воведе во про-

изводството странска сорта треба да ги содржи по-
датоците од ^членот 4 став 1 точ. 1, 9 и 10 од овој 
правилник и податоци за потеклото на странската 
сорта. 

Член 6 
По приембт на барањето од чл. 4 и 5 на овој пра-

вилник, секретаријатот барањето и го доставува на 
стручната комисија, формирана во смисла на чле-
нот 10 од Основниот закон за садниот материјал, 
заради давање мислење и предлог. 

По барањата од членот 4 на Правилникот стру-
чната комисија е должна: 

1) да го провери, врз основа на барањето и до-
кументацијата од членот 4 на овој правилник, по-
теклото и начинот на добивањето на новата сорта 
и да ги процени својствата и вредностите на новата 
сорта (член 1); 

2) да ги прегледа, по потреба, во текот на веге-
тацијата насадите со новата сорта на кои создава-
чот вршел испитување. 

По барањата од ,членот 5 на овој правилник 
стручната комисија е должна да ги провери пода-
тоците за производните и технолошките својства на 
странската сорта. 

Резултатите на проверувањето од ст. 2 и 3 на 
овој член ги утврдува стручната комисија записнички. 

Член 7 
Ако стручната комисија најде дека резултатите 

на проверувањето (член 6 ст. 2 и 3) се задоволите-
лни, ќе го продолжи проверувањето со наспоредни 
огледи заради утврдување предноста на новата 
сорта односно на странската сорта во однос на 
признаената сорта (стандардна сорта). 

Ако утврди дека резултатите на проверувањето 
не се задоволителни и ако најде дека нема основа 
за вршење наспоредни огледи, стручната комисија 
ќе му предложи на Секретаријатот да го одбие 
барањето на подносителот. 

Член 8 
При наспоредните огледи новата сорта односно 

странската сорта се испитува под шифрирана оз-
нака. 

Бројот на ^споредните огледи и површината 
на која огледите се изведуваат, траењето на огле-
дите, методата на испитувањето и подрачјата во кои 
ќе се вршат наспоредните огледи ги определува 
стручната комисија. 

На споредните огледи се вршат ка ј работните 
организации што се занимаваат со производство на 
овошје, грозје односно хмељ. 

Член 9 
Проверувањето на новата сорта односно на стран-

ската сорта со наспоредии огледи се врши со спо-
редување на таа сорта со стандардната сорта од 
соодветен вид овошки, винова лоза или хмељ, која 
во подрачјата за кои се препорачува сортата што 
се испитува најдобро ги покажува оние својства и 
вредност заради кои се испитува. 

Проверувањето од ставот 1 на овој член се вр-
ши во насади подигнати од саден материјал на сор-
тата што се испитува и на стандардната сорта ,со 
која се споредува. Садниот материјал за еаопоре-
дните огледи го обезбедува подносителот на бара-
њето. 

Проверувањето со наспоредни огледи се врши 
три години почнувајќи од првото стапување во род 
на соодветниот вид овошје, винова лоза односно 
хмељ. 

Член 10 
На стручната комисија во работата û помага 

стручната служба, со давање помош на изведува-
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чите на наспоредните огледи, со вршење контрола 
на изведувањето ма огледите и со обработување на 
конечните резултати добиени според утврдените 
методи. 

Стручната служба ја определува Секретари-
јатот. 

Задачите на стручната служба, надоместокот 
за работата на стручната « служба, како и другите 
податоци се утврдуваат со договор, кој со стручната 
служба го склучува Секретаријатот. 

Задачите на изведувачите на наспоредните ог-
леди, надоместокот за вршењето на огледите, како 
и другите-податоци, се утврдуваат со договор, кој 
со изведувачот на наспоредните огледи го склучува 
Секретари ј атот. 

Член И 
Врз основа на документацијата од членот 4 став 

2 и членот 5 на овој правилник и резултатите до-
биени преку испитување со наспоредни огледу (чл. 
9 и 10 став 1), стручната комисија дава образложено 
мислење и предлог за признавање на новата сорта 
или за одобрување да се воведе во производството 
странската сорта, односно предлага барањето за 
признавање на новата сорта или за воведување во-
производството на странската сорта да се одбие. 

Член 12 
Трошоците на испитувањето и проверувањето 

на новата сорта и странската сорта при ^ с п о р е д -
ните огледи (член 8) ги поднесува подносителот на 
бгфањето, а трошоците на стручната комисија од 
членот б на овој правилник и трошоците на струч-
ната служба од членот' 10 на овој правилник — Се-
кретаријатот. 

Член 13 
Врз основа на решението за признавањето, при-

знаената нова сорта на овошки, винова лоза или 
хмељ се внесува во регистарот на новосоздадените 
сорти саден, материјал. 

Странската сорта на овошки, винова лоза или 
хмељ, чие воведување во производството е одобрено, 
се внесува во евиденцијата за странските сорти чија 
нитро дукција е одобрена. 

Регистарот од ставот 1 на овој член и евиденци-
јата од ставот 2 на овој член ги води Секретари-
јатот. 

Член 14 
Домашните сорти и одомашените странски сорти 

на овошки, винова лоза и хмељ кои до денот на 
влегувањето во сила на овој правилник се проши-
реле во производството и кои се одликуваат со 
добри производни својства, ги утврдува Секретари-
јатот, на предлог од стручната комисја. 

Домашните сорти и одомашените странски сорти 
од ставот' 1 на овој член што ќе ги утврди Секрета-
ријатот, се внесуваат во евиденцијата за домашните 
и одомашените странски сорти чие воведување во 
производството е одобрено. 

Домашните сорти и одомашените странски сорти 
запишани во евиденцијата од ставот 2 на овој член 
имаат својство на сортен саден материјал. 

Евиденцијата од ставот 2 на овој член ја води 
Секретари ј атот. 

Член 15 
Признаената нова сорта од,носно одобрената 

странска сорта може да се брише од регистарот 
(член 13 став 1) односно од евиденцијата (член 13 
став 2) на предлог од создав^чот, од овластената 
работна организација или од стручната комисија, 
ако престане да ги исполнува условите на сортен 
саден материјал заради кои и е признаено тоа 
својство. 

Член 16 
Списокот на новите сорти, што се запишани од-

носно бришани од регистарот и листата на стран-
ските, домашните и одомашените странски сорти 
што се запишани односно бришани од евиденцијата, 
се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

„ Бр. 1301/10 
25 март 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

д-р Боривое Јелиќ, с. р. 

205. 

Врз основа на членот 7 од Уредбата за додатна-
та камата на средствата на осигурувањето живот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/71), сојузниот се-
кретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ОСИГУ-
РЕНИТЕ СУМИ ПО ОСИГУРУВАЊАТА ЖИВОТ 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ ВО ВИД НА 

ДОДАТНА КАМАТА 

Член 1 
За износот на додатната камата на средствата 

на осигурувањето живот, пресметана според Уред-
бата за додатната камата на средствата на осигуру-
вањето живот, осигурителните организации ќе ги 
зголемат договорените осигурени суми на осигуре-
ниците односно на корисниците на осигурувањето 
што склучиле договор за осигурување живот со по-
четок на траењето на осигурувањето до 24 јануари 
1971 година, на начинот определен со овој правил-
ник. 

Член 2 
Зголемувањето на договорените осигурени суми 

ќе се врш,и за осигурувањата живот што имаат ка-
рактер на штедење, и тоа: осигурувањата за случај 
на доживување, осигурувањата за случај на смрт и 
доживување (мешани осигурувања) и осигурувања-
та на рента. 

Член 3 
Осигурителните организации ќе извршат зголе-

мување на договорените осигурени суми на осигуре-
ниците од членот 1 на ввој правилник на тој начин 
што додатната камата ќе ја употребат како едно-
кратна техничка премија врз основа на која ќе се 
утврди додатната осигурена сума по секое осигуру-
вање живот. 

Додатната камата се внесува во математичката 
резерва на осигурувањето живот. 

Член 4 
Додатната осигурела сума за секое одделно о-

сигурување се утврдува на следниот начин: 
1) за осигурувањата по кои осигурениот случај 

не-настанал до 24 јануари 1971 година, додатната 
осигурена сума се утврдува така што износот до-
биен со примена на стапка од 6% врз математичка-
та резерва на 24 јануари 1971 година се зема како 
уплатена еднократна техничка премија за едно до-
датно мешано осигурување на еден живот со тра-
ење до истекот на рокот предвиден со договорот за 
осигурување, а за пристапна старост која одговара 
на репрезентативната старост од 37 години, зголе-
мена за изминатото траење на постојното осигуру-
вање, со примена на општиот образец: 

при што е: 
S(d) = додатна осигурена сума,' 

t v x = пресметана математичка резерва на 24 ја-
1 нуари 1971 година за сите суми на осигу-
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рувањето (договорена и додатна), при што 
пристапната старост (х) изнесува 37 годи-
ни за сите осигуреници, 

А, + t, n-t — еднократна техничка премија на 24 . 
јануари 1971 година, 

х = 37 (репрезентативна пристапна старост на 
• осигуреникот), t = изминато траење од 

почетокот на осигурувањето до 24 јануа-
ри 1971 година, 

n = договорено траење на осигурувањето, 
х + t = старост на осигуреникот на 24 јануари 

1971 година, 
n — t — преостанато траење од 24 јануари 1971 

година др истекот на-осигурувањето. 
Математичката резерва од ставот 1 на овој член 

се пресметува според правилникот на осигурител-
ната организација за, формирање. на математичка-
та резерва на осигурувањето живот, земајќи ја како 
приртапна старост репрезентативната старост од 37 
години за сите осигуреници и единствената форма 
на мешано осигурување на еден живот. 

Како математичка резерва во смисла на ставот 
1 од овој член се смета математичката резерва на 
еско(* одделно осигурување која и одговара на дого-
ворената сума и на додатните осигурени с-уми, ут-
врдени според 'Законот за еднократниот надоместок 
во вид на додатен интерес на средствата на о-сигуру-
вањата на животот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/65) и според општите акти на осигурите дната ор-
ганизација; 

2) за осигурувањата по кои осигурениот случај 
настанал до 24 јануари 1971 година, додатната оси-
гурена сума се утврдува во височина од 6% од из-
носот на договорената" и додатните ос-игурени суми, 
кои осигурителната организација е должна да ги ис-
плати по тие осигурувања. 

| Член 5 
Пресметувањето на математичката резерва за 

додатните осигурени суми на крајот на секоја де-
ловна година се врши според истите принципи спо-
ред кои се врши пресметувањето на математичката 
[резерва за капитализираните осигурувања живот 
(осигурувања по кои не се плаќа премија). 

Член 6 
Осигурителните организации ќе ги известат си-

те осигуреници односно корисници на осигурување-
то од членот 1 на овој правилник за зголемувањето 
ofta договорените осигурени суми и ќе им издадат 
потврда за правото на додатната осигурена сума и 
sa тоа на полисата на осигурувањето ќе стават кла-
узула. 

Осигурителната организација е должна на ба-
рање на осигуреникот во полисата на осигурувањето 
да ја внесе додатната осигурена сума. 

Член 7 
Додатната осигурена сума се исплатува исто-

времено кога се исплатува и договорената осигуре-
на сума и под условите што важат за таа исплата. 

Ако пред истекот на договорениот рок на 
траењето на осигурувањето се изврши- откуп на оси-
гурувањето, осигурителна^ организација при от-
купот на додатната осигурена сума, утврдена спо-> 
,ред овој правилник, ќе постапи на начинот пред-
виден4 со правилата на осигурувањето за откуп на 
договорената осигурена сума. 

^Согласно со правилата на осигурувањето ќе по-
стапат осигурителните организации во поглед на ис-
платата на додатната осигурена сума утврдена спо-
ред овој правилник и.кога осигурувањето живот-ќе 
престане да важи според наведените правила, како 
и кога таквото осигурување ќе се- обнови. 

Член 8 
Ако осигурителната организација од 24 јануари 

1971 година до ,влегувањето во сила на овој правил-
- ник ја исплатила осигурената сума, по осигурување-

то по кое треба да исплати и додатна осигурена су-

ма, осигурителната организација е должна дополни-
телно да изврши пресметка и исплата на соодветна-
та додатна осигурена сума, според одредбите на овој 
правилник, Ј "" 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2-4713/1 
9 април 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

206. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мер-
ките и начинот за утврдување посебна давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 
и 30/69), во согласност со сојузниот секретар за 
стопанство и со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, директорот на Сојузниот завод за цени 
издава . 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА 
ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ЈКРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната 
давачка при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи (^Службен лист на СФРЈ", 
11/71, 15/71 и 17/71) во точката 1 одредбата под 59 
се менува и гласи: 
„59) 20.02/2 Зеленчук, приготвен или конзервиран, 

на друг начин, освен со оцет или со 
оцетна киселина-домати 
во износ од 1,50 динари за 1 кило-
грам бруто тежина, вклучувани ја и не-
одделивата амбалажа. ^ 

Посебната давачка според оваа одредба нема да 
се плаќа на домати конзервирани без оцет или со 
оцетна киселина, или приготвени за јадење, во вода, 
цели или сечени во парчиња, како и на сок од до-
мати чија сува содржина на екстракт не преминува 
7%“ 

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

Бр. 17-446/1 
22 април 1971 година 

Белград 

207. 

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-

ОТ СТАНДАРД ЗА ГРАДЕЖНА ВАР 

1. Југословенскиот стандард за градежна вар 
JUS В.С 1.020, донесен со Решението за југословен-

Директор 
на Сојузниот завод 

за цени, 
Никола Филиповиќ, с. р* 
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ските стандарди за градежна вар, градежен гипс и 
за лабораториски си,та и решета („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/56) се става вон сила. 

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

Бр. 18-1472/1 
12 април 1971 година. 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
. за стандардизација, 

~ Славољуб Виторовиќ, с. р. 

208. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 

СТАНДАРД ЗА ПЕТРОЛ ЗА МОТОРИ 

1. Во југословенскиот стандард Петрол за мо-
тори JUS В.Н2.320 што е донесен со Решението за 
донесување југословенски стандарди за течни го-
рива и специјални бензини („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/54) во точката 1 став 2 на крајот 
се додава ознака за фуснота: „1)", а под текстот 
на стандардот се додава фуснота која гласи: ,Д) 

'Петролеум за моторе који се употреблива за ме-
шање са дизелгоривом, лаким Д2 не сме бити обо-
јен.". 

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

Бр. 08-1620/1 
13 април 1971 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

209. 

Врз основа на членот 29 став 3 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 ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 
ЗА ДИЗЕЛГОРИВО, МОШНЕ ЛЕСНО D1 И ЗА 
ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-

ДАРД ЗА ДИЗЕЛГОРИВО, ЛЕСНО D2 

1. Во југословенскиот стандард Дизелгориво, 
мошне лесно D1 JUS В.Н2.410 што е донесен со Ре-
шен-ието за ј у г о с л о в е н и в е стандарди за течни го-
рива („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/56) во точ-
ката 3 зборовите: „Танка замућења испод 
•—8°С1)<£ се заменуваат со зборовите: „Танка замуће-
ња 15°С1)". 

2. Во југословенскиот стандард Дизелгориво, ле-
сно D2 JUS В. Н2. 411 што е донесен со Решението 
за југословенските стандарди за течни горива 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/56 и 2/62) во точ-
ката 3 на крајот на зборовите: „испод —5°С2)" се 
додава ознака за фуснота: ,,3)", а на крајот на оваа, 
точка се додава цова фуснота, која гласи: „3) Пре-
поручузе се додавање петролеума за моторе JUS 
В.Н2.320 y количинама до 25% који кад се меша са 

Дизелгоривом лаким D2 не сме бити обојен. Дода-
вање петролеума за мотзре користи се y условима 
екстремно ниских температура, ако постоје теш-
коће при стартовању дизелмотора". 

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

Бр. 08-1888/1 ' 
13 април 197 L година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

210, 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и. 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕК-
ТРОНСКИ УРЕДИ И НИВНИТЕ СОСТАВНИ ДЕ-

ЛОВИ 

Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Електроника и телекомуникација. ^ * 
Називи и дефиниции на основните 
поими за сигурност на електронските 
уреди и на нивните составни делови JUS N.N0.021. 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел ~на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение се применува од 1 јули 1971 година. 

Бр. 23-2130/1 
21 април 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

211. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА ЧЕЛН-

ИОТ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
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Методи за испитување на хемискиот состав на 
железото и челикот: 
— Гравиметриско определување на 

волфрамот со метода на хомогено 
таложење — — — — — — JUS С.А1.067 

— Гравиметриско определување на 
молибденот — — — — — — JUS С.А1.070 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно-издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со* 
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1971 година. 

Бр. 04-2133/1 
21 април 1971 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

212. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став.4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди ' („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 ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО МА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАН-

ДАРДИ ЗА ВИЈЦИ 

1. Решението за донесување југословенски стан-
дарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/52) 
престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1971 
година. - * 

Бр. 12-2126/1 
21 април 1971 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација; 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Чепови со цевен навој, со шесто-
страна дупка, средна класа на изра^-
ботка — — — — — — — — JUS М.В1.321 

Чепови со навој, со шестострана 
глава и венец, сред,на класа на изра-
ботка — — — — — — — — JUS М.В1.324 

Ниски крунести навртки, средна 
класа на изработка — — — — — JUS М.В1.634 

Ниски крунести навртки, средна 
класа на изработка, со фин навој — JUS МЈ31.635 

Навртки со нарези на ободот, со 
фин навој, за тркални лежаи — — JUS М.В1.709 

Подлошки за осигурување на-
вртки ' — — — — — — — r - JUS М.В2.139, 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1971 година. 

4. Престанува да важи следниот југословенски 
стандард: 

Вијци за стегање глодала — Из-
работка 2 — — — — — — — JUS М.В1.311 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за глодала и машински ножеви („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/54). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на 
ова решение престанува да важи на 1 јули 1971 
година. 

Бр, 12-2127/1 
21 април 1971 година 

Белград 
Директор . 

на Југословенскиот завод 
за стан,дардизација, 

Славољуб Виторозшќ, с. р. 

214. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 

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

Р Е Ж Е И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА Ж Е -

ЛЕЗНИЧКИ ШИНСКИ ВОЗИЛА 

213. 

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

' Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВШИЕ-

НИ СТОКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Вијци*во форма на Т, со двокрак 
нос, за општа примена — — — — JUS М.В1.181 

Вијци во форма на Т, со четврте-
ста заглавка, за општа примена — JUS М.В1.182 

Вијци за притегање глодала, фи-
на класа на изработка — — — — JUS М.В1.311 

Чепови со навој, со шестострана 
дупка, средна класа на изработка — JUS М.В1.320 

1. Во издание на Југословенскиот 
дардизација се донесуваат, следните 
стандарди: 
Примена на единиците на Меѓуна-

родниот систем на единиците во 
практиката на Југословенските 
железници — — — — — 

Услови на цврстината на подот на 
товарните коли — — — — — 

Ознаки на заменливоста на делови 
на железничките возила — — 

Уедначени скали и придржувачи на 
железнички товарни коли од нор-
мален колосек — 

Квачила за железнички возила ко-
лосек 1435 mm. 

Технички услови За изработка и 
испорака — — — — — — 

Тегленик за железнички коли коло-
сек 1435 mm. 

Технички услови за изработка и ис-
порака — — — — — — — 

Држачи на сигнали и сигнали на 
железнички коли од нормален 
колосек во меѓународниот соо-
браќај — — — — — — — 

завод за стаи-
југословенски 

JÙS Р.А0.001 

JUS Р.А3.001 

JUS P.F0.100 

— — JUS Р,РЗ.Ш 

JUS P.F4.900 

JUS P.F4.901 

JUS P.F9.061 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1971 година. 

4. Престанува да важи следниот југословенски 
стандард: 
Ознаки за заменливоста и сопствено-

ста на деловите на железнички 
- возила — — — — _ — JUS P.F0.100 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
за ознаките на делови на железнички возила и об-
рачи за тркала на шински возила („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/66). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јули 1971 година. 

Бр. 21-2128/1 
21 април 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р 

215. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („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 ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ВО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КВА-

ЧИЛА И ВЛЕЧАРИ 

1. Решението за југословенските стандарди за 
квачила и влечари (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/66) престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1971 
година. 

Бр. 21-2128/2 
21 април 1971 година 

Белград ' 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

216, 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА НАФТИНИТЕ ДЕ-

РИВАТИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Испитување на мазиво. Опреде-
лување на пенетрацијата на мазиви 
масти со помош на четврт-конус — JUS В.Н8.056. 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југословен-
скиот завод за стандардизација, кое е составен дел 
на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение се применува од 1 јули 1971 година. 

Бр. 18-2129/1 
21 април 1971 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

217. 

Врз основа на члднот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е H И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ХАР-

ТИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот станда,рд: 
Рото-хартија. Услови на квалитетот JUS H.N5.320 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југословен-
скиот завод за стандардизација, кое е составен дел 
на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јули 1971 година. 

Бр. 08-2131/1 
21 април 1971 година* 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Витковиќ, с. р. 

218, 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ44, бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА МЕТАЛНИТЕ И 

НЕМЕТАЛНИТЕ ОБЛОГИ НА МЕТАЛИТЕ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-. 
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 
Заштита од корозија. Определување 
на дебелината на облогата со м а г е н -
та метода без разурнување. Општи 
одредби — — — — JUS С.А6.030. 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 
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3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение се применува од 1 јули 1971 година. 

Бр 08-2132/1 
21 април 1971 - година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Биберовиќ, с. р. 

219. 
Врз основа на членот 58 став 4 од Законот за 

авторското право (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/68 и 32/68), Сојузот на композиторите на Југосла-
вија пропишува 

П Р А В И Л Н И К n 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ 

И СООПШТУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА МУЗИЧКИ 
ДЕЛА 

Член 1 
За јавно изведување односно соопштување на 

јавноста (во понатамошниот текст: изведување) му-
зички дела што ги штити Сојузот на композиторите 
pa Југославија, освен нивното пренесување и еми-
тирање преку установи за радиодифузија, се плаќа 
надоместок според Тарифата за надоместоците за 
јавно изведување' и соопштување на јавноста му-
зички дела (во понатамошниот текст: Тарифата), 
која е објавена кон овој правилник и е негов соста-
вен дел. 

Надоместокот од ставот 1 на овој член го на-
• платува Сојузот на композиторите на Југославија 
преку Заводот за заштита на авторските мали права 
(ЗАМП). 

Член 2 
Надоместок не се плаќа за изведување музички 

дела: 
1) заради и во вид на настава ако се врши 

без наплатување на влезни билети или на други 
форми на наплатување; 

2) на училишни свечености — ако пристапот е 
бесплатен; 

3) на приредби од кои целукопниот приход од 
продадените влезни билети или од доброволните 
прилози се дава во корист на настраданите од еле-
ментарни непогоди (земјотрес, поплава, пожар и сл.) 
— ако изведувачите настапуваат бесплатно; 

4) на приредби на работилница на младински 
работни акции — ако пристапот на приредбата е 
бесплатен и ако изведувачите настапуваат бес-
платно; 

5) на концерти и приредби што се организираат 
за хумани цели (помош на Црвен крст, на деца на 
паднати борци, на организации на слепи, глувонеми 
и сл.) — ако изведувачите настапуваат бесплатно. 

Член 3 
Како музички дела, во смисла на овој правил-

ник, се подразбираат несценски музички дела, со 
или без зборови, и одломки на сценски музички дела 
(опера, оперета, балет и др.) кои не сочинуваат 
драмска целост. 

- - Член 4 
Како жива музика, џо смисла на овој правил-

ник, се смета музиката што изведувачите ја изве-
дуваат непосредно. 

Како механичка музика, во смисла на овој пра-
вилник, се смета музиката што се изведува со 
помош на инструменти за механичка репродукција 
(грамофон, музички автомат, магнетофон и др.) 
или која се соопштува на јавноста преку радио-
апарати, телевизори, звучници и сл. 

Член 5 
Височината на надоместокот за изведување му-

зички дела се утврдува во процент од бруто-при-
ходот што приредувачот односно организаторот на 
јавното изведување (корисникот) го остварува при 
тоа изведување, во процент од бруто-износот на 
хонорарот на изведувачите или во паушален 
износ. 

Член 6 
Височината на 'Надоместокот ' се утврдува во 

процент од бруто-приходот, ако при изведувањето 
на музички дела се врши наплата на влезни билети 
или на други форми на наплатување. Овој надо-
месток не може да биде помал од најнискиот износ 
на надоместокот предвиден во соодветниот тари-
фен број. 

Како бруто-приход, во смисла на ставот -1 од 
овој член, се зема приходот остварен со продажба 
на влезни билети или на други форми на наплату-
вање (доброволни прилози, резервации на столови, 
покачени цени на јадења и пијачки со задолжи-
телна или незадолжителна консумација, томбола 
и др.). 

Член 7 
Височината на надоместокот се утврдува во 

процент од бруто-износот на хонорарот на изве-
дувачите, ако при изведувањето на музички дела не 
се врши наплата на влезни билети или на други 
форми на наплатување, а изведувачите примаат 
хонорар.' Овој надоместок не може да биде помал 
од најнискиот износ на надоместокот предвиден во 
соодветниот тарифен број, 

Ако при изведувањето на музички дела не се 
врши наплата на влезни билети или на други фор-
ми на наплата вање. и ако изведувачите не примаат 
хонорар, надоместокот за изведувањето се утврдува 
во височина на најнискиот износ на надоместокот 
наведен во соодветниот тарифен број. 

Член 8 
Ако во Тарифата е предвиден паушален надо-

месток во границите на најнискиот и највисокиот 
износ, во тие граници тој се определува посебно за 
секој конкретен случај, при претходното издавање 
дозвола за јарно користење. 

При утврдувањето на надоместокот се земаат 
предвид сите околности што можат да влијаат врз 
висо*гината на надоместокот, а особено бројот на 
лицата што присуствуваат на изведувањето, трае-
њето на изведувањето, карактерот или категоријата 
на просториите во кои музичките дела се изведуваат, 
важноста на изведувањето во одделни случаи и сл. 

Член 9 
Ако се утврди дека музичкото дело е користено 

без претходна дозвола (член 28 ст. 2 и 3 од Законот 
за авторското право), височината на надоместокот 
се утврдува, и тоа: 

1) ако со овој правилник надоместокот е пропи-
шан во распон — според највисокиот износ пред-
виден за односната категорија.во тој распон; 

2) ако надоместокот е пропишан во фиксен 
износ — во двоен износ. 

Член 10 - ' 
Ако музичките" дела се користени без пpeтxoднà 

дозвола (неовластено користење), ќе се смета дека 
се користени најмалку еден месец. 

Член 11 
Ако на една приредба или ка ј еден корисник 

се користат повеќе изведувачки состави, повеќе 
поодделни музичари-изведувачи или повеќе апарати 
за изведување механичка музика, надоместокот се 
плаќа посебно за секој состав, за секој поодделен 
изведувач односно за секој апарат. 
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Член 12 
Ако ист изведувачки состав или поодделен му-

зичар-изведувач изведува музичко дело еднопо-
друго на две или повеќе места, или ако ист апарат 
се употребува едноподруго на две или повеќе места 
на ист или на друг корисник, надоместокот се пла-
ќа за секое поодделно изведување на секое од 
тие места. 

Член 13 
Корисникот плаќа надоместок без оглед на тоа 

кој го ангажирал или дали го ангажирал изведу-
вачкиот состав или поодделниот музичар-изведувач, 
како и без оглед на тоа кој е сопственик на апа-
ратот или на инструментот. 

Член 14 
Толкување на поодделни одредби од овој пра-

вилник дава Главниот одбор на Сојузот на компо-
зиторите на Југославија. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник, престанува да важи Правилникот за надо-
местоците За јавно изведување и соопштување на 
јавноста музички дела, од 7 декември 1969 година. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1517 
31 март 1971 година 

Белград 

Сојуз на композиторите на Југославија 

Генерален секретар, 
Воислав Костиќ, с. р. 

Претседател, 
Мирослав Шпилер, с. р. 

ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ 
И СООПШТУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА МУЗИЧКИ ДЕЛА 

А. НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ МУЗИЧКИ ДЕЛА НА ПРИРЕДБИ 

I. Музички приредби 

TAP. БР. 1 

Надоместокот се плаќа по одржаната приредба во височина: 

Пристап со 
Најнизок наплата на Најнизок 

Реден Вид на приредбата влезен билет Пристап износ на 
број или на други бесплатен надоместо-

- форми на кот 
наплатување Динари 

1 Концерт на сериозна музика 6% од бруто- 6% од хонора 
-приходот рот на из-

ведувачите ! • 20 
2 Концерт на забавна музика 10% 10% „ 30 
3 
) 

Концерт на народна музика (песни и игри) 8% 8% „ 30 
4 Музичко-забавна приредба " (ревија, 

шоу и сл.) 8% 8% „ 30 
5 Академија, прослава и сл., со исклучително 

музичка програма 6% „ 6% „ 10 
6 Балетен дивертисман 6% ' „ 6% „ 20 
7 - Променаден концерт 4 до 50 динари 10 

Надоместокот за изведување се плаќа според Tap. бр. 1 и кога приредбата носи назив како што се: 
музички фестивал, музичка свеченост, собор на народна музика, музичко натпреварување, демон-
страција на музика и сл., со тоа што стапката се определува според видот на музиката. 

Ако на иста приредба се изведуваат повеќе видови музика (сериозна, забавна, народна), се 
применува просечната стапка од Tap. бр. 1. 

II. Забавни приредби 

TAP. БР. 2 

Надоместокот се плаќа по приредба пред одржаната приредба во височина: 

Пристап со 
наплата на 

Реден Вид на приредбата влезен билет Пристап 
број или на други бесплатен 

формат на 
наплатување 

1 Игранка, .другарска вечер, матине и сл. , 10% од предвиде- 10% од хонора-
ниот бруто- рот на из-

10 -приход - ведувачите 10 
2 Забава, бал, маскенбалг дочек на Нова го-

дина и сл. 12% 97 12% ц 50 

Најнизок 
износ на 
надоместо-
кот 
Динари 
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За изведување музички дела на забави, балови, 
маскенбалрви, дочеци на Нова година и сл., на кои 
се наплатува задолжителна . консумација (вечера, 
мени и сл.)y надоместокот за изведувањето се плаќа 
во височина од 4% од бруто-приходот на задолжи-
телната консумација. 

Ако покрај наплатата од претходниот став се 
наплатуваат и влезни билети, резервации и сл., 
надоместокот се плаќа во височина 3% од вкупниот 
бруто-приход, т. е. од сите споменати видови на-
плата, 

III. Други приредби 

Надоместокот за изведување се плаќа по при-
редба пред одржаната приредба, и тоа: 

\ 

1. Модни ревии, ревии на мраз, избор па убавица и сл. 

TAP. БР. 3 
1) со наплата на влезни билети или на други 

форми на наплата — 4% од бруто-приходот; 
2) со бесплатен пристап: 
а) ако се користи жива музика — 4% од хоно-

рарот на изведувачите; 
б) ако се користи механичка музика — 50 до 

100 динари. 

Ако приредбата има карактер на концерт, на-
доместокот се плаќа по Tap. бр. 1. 

2. Циркуски претстави: 
TAP. БР. 4 

1) ако се користи жива музика 20 до 50 динари 
2) ако•се користи механичка 

музика, освен музичкиот автомат 10 до 25 динари 

3. Артистички приредби: 
TAP. БР. 5 

1) ако се користи жива музика — 4% од предвид 
дениот бруто-приход; 

2) ако се користи механичка музика — 3 до 20 
динари. N 

4. Спортски и фискултурни приредби: 
TAP. БР. 6 

На игралишта, стадиони, пливалишта и др.: 
1) до 10 ООО седишта 20 до 50 динари 
2) од 10.000 до 30.000 седишта 50 до 100 динари 
3) над 30.000 седишта 100 до 150 динари 

5. Изведување па музички несценски дела при прикажување на сценски дела: 

TAP. БР. 7 
Ако музичките несценски дела не се составен дел на сценското дело ниту се порачани за 

прикажување на односното сценско дело — според вкупното траење на несценската музика: 
Л-

Најнизок 
Пристап со наплата износ на 

Реден Траење' на музиката на влезен блет или Пристап надоместо-
број 

Траење' на музиката 
на други форми на бесплатен кот 

/ наплатување Динари 

1 до 10 минути 2% од бруто-приходот 2% од хонорарот на 
изведувачите 10 

2 до 20 3°/о 3% " 20 
3 до 30 4% 4% " 30 
4 над 30 5°/о 5% 

" 
' 4 0 

IV. Свирачи поединци 

TAP. БР. 8 

Б. НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТО-
ЈАНО ИЗВЕДУВАЊЕ МУЗИЧКИ ДЕЛА 

Надоместок плаќаат свирачи поединци за из-
ведување музички дела на саеми, панаѓури, селски 
свадби и сл.: 

1) дневно 5 до 20 динари 
2) договорен годишен паушален 

износ од 40 до 200, динари 
На инвалидите надоместокот се намалува за 50%. 

V« Угостителски дуќани 
Жива музика 

TAP. БР. 9 

Надоместокот за изведување жива музика во 
угостителските дуќани изнесува месечно: 

1) во угостителски дуќани во кои не се напла-
туваат влезни билети или задолжителна консумаци ј а : 

а) од Б-категорија и од пониски категории: 

до 40 60 до 80 100 до 130 80 до НО 130 до 170 
Од 41 до 80 80 „ 100 130 „ 160 110 „ 140 170 „ 210 
од 81 „ 120 100 „ 120 160 „ 190 140 „ 170 210 „ 250 
од 121 „ 180 120 „ 140 190 „ 220 170 „ 200 250 „ 290 
од 181 „ 240 140 „ 170 220 „ 260 200 „ 240 290 „ 340 

'повеќе од 240 170 „ 200 260 „ 300 240 „ 280 370 „ 400 
За поединечно изведување надоместокот се плаќа по Tap. бр. 2, а најнискиот износ е 50 динари 

по ден; 
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б) од А-категорија — за 20% повеќе од надо-
местоците наведени во одредбата под а); 

в) вон категорија — за 30% повеќе од надо-
местоците наведени во одредбата под а); 

г) барови и слични локали во кои се танцува 
— за 50% повеќе од надоместоците наведени во 
одредбата под а); 

2) во угостителските дуќани во кои се наплату-
ваат влезни билети или задолжителна консумаци-
ја — по Tap. бр 2. со тоа што надоместокот да 
може да се договори и во месечен паушален износ. 

За деновите кога угостителскиот дуќан користи 
музика подолго, * или од посетителите наплатува 
влезни билети, резервации, задолжителна консу-
мација или повишена цена и сл.' (за дочек Нова го-
дина, забава, бал и сл.), таа, покрај месечниот износ 
на надоместокот, плаќа' и посебен надоместок за 
изведувањето по Tap. бр. 2. 

Механичка музика. 

TAP. БР. 10 

1. Надоместокот за изведување музика преку 
грамофон или магнетофон во угостителски дуќани, 
освен во барови и слични локали во кои се танцува, 
изнесува месечно 10 до 30 динари. 

На барови и слични локали во кои се танцува, 
се применува Tap. бр. 9. 

Ако во локалите од ставот 1 на овој тар. број 
се наплатуваат влезни билети или задолжителна 
консумација, надоместокот се плаќа по Tap. бр. 2, со 
тоа што може да се договори и месечен паушален 
износ. 

2. Надоместокот за изведување музика преку 
радиоапарати или телевизори во угостителските 
дуќани, изнесува месечно 8 до 20 динари. 

3. Надоместокот за пренесување во секоја дру-
га просторија или место преку'звучници на музика 
изведена преку грамофон, магнетофон или радио-
апарат изнесува 50% од основниот надоместок од 
точ. 1 и 2 на овој тар. број. 

VI. Мензи и бифеа во работни организации и во 
државен органи 

TAP. БР. 11 

2) продавниците, млекарниците, бензинските 
станици и сл. преку: 

а) грамофон или магнетофон . 10 до 15 динари 
б) радиоапарат или телевизор 8 до 12 „ 
в) озвучување по еден звучник 5 „ 

IX. Саеми 

TAP. БР. 14 

Надоместок се плаќа за користење механичка 
музика, освен музички автомат, дневно од 40 до 50 
динари. 

X. Занаетчиски дуќани 

TAP. БР. 15 

Надоместок се плаќа месечно За изведување 
музика во: 

1) слаткарници, преку: 
а) грамофон или магнетофон 8 до 15 динари 
б) радиоапарат или телевизор 6 до 15 „ 
2) берберско-фризерски дуќани, преку: 

радиоапарат, грамофон или 
магнетофон 8 до 20 динари 

3) салони за чистење обувки, преку: 
а) грамофон или магнетофон 5 до 10 динари 
б) радиоапарат или телевизор 5 до 10 „ 
4) други занаетчиски дуќани, преку: 
а) грамофон или магнетофон 5 до 20 динари 
б) радиоапарат или телевизор 5 до 20 „ 

XI. Фабрики и поголеми занаетчиски погони 

TAP. БР. 16 

Надоместокот изнесува месечно, и тоа: 
1) основен Надоместок за озву-

чување . , . . 20 до 50 динари 
2) за секој звучник 5 „ 

Надоместок се плаќа месечно за изведување 
музика преку: 

1) грамофон или магнетофон 8 до 12 динари 
2) радиоапарат или телевизор 8 до 10 динари 

VII« Одморалишта и планинарски домови 

TAP. БР. 12 • 
Надоместок се плаќа месечно за изведување 

музика преку: 
1) грамофон или магнетофон 8 до 20 динари 
2) радиоапарат или телевизор 8 до 15 динари 

VIII. Трговски дуќани 

TAP. БР. 13-
Надоместок се плаќа месечно за изведување 

музика во: 
* 1) стоковни куќи и пазаришта, 

преку: - -
, а) грамофон или магнетофон, 

по едно средство (апарат) 12 до 20 динари 
б) радиоапарат или телевизор, 

по едно средство (апарат) 10 до 15 динари 
в) озвучување по еден звучник 8 динари 
Ако се користат повеќе средства (апарати) . на-

доместокот може да се договори и во месечен пау-
шален износ, земајќи го предвид бројот на сред-
ствата (апаратите) што се користат; 

XII. Превозни средства 

TAP. БР. 17 

Надоместокот изнесува месечно за изведување 
музика: 

1) на бродови, преку: 
а) жива музика без игранка 80 до 120 динари 
б) жива музика со игранка 120 до 240 „ 
в) механичка музика, по ед-

но средство (апарат), ос-
вен музичките автомати 
од Tap. бр. 28 10 до 30 „ 

г) озвучување, по звучник 5 „ 
д) поединечно свирење (при 

излети и сл.), од приредба 30 до 50 „ <-
2) во автобуси, возови или авиони, преку: из-

ведување механичка музика, освен музичките ав-
томати од Tap, бр 28: 

а) по автобус 8 до^ 20 динари 
б) по озвучен вагон . . . . 10 до 30 „ 
в) по авион, 20 до 50 „ 
За возовите што немаат постојан број вагони, 

надоместокот може да се договори во месечен пау-
шален износ; 

3) на автобуски или желез-
нички станици, на брод-
ски пристаништа и аеро-
дроми, преку: 
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а) механичка музика по ед-
но средство (апарат), ос-

* . вен музичкиот автомат 
од Tap. бр. 28 . . . . 10 до 30 динари 

б) озвучување, по звучник 5 „ 
4) во рекламни автомобили (автомобили што 

во текот на возењето вршат реклама со музика), пре-
ку: . 

— механичка музика . . . 10 до 30 динари 

XIII. Кина 

TAP. БР. 18 

Надоместокот за изведување музика преку гра-
мофон, магнетофон, радиоапарат или некое друго 
механичко средство пред почетокот на претставата, 
во пауза или по претставата во кино се плаќа ме-
сечно според следната табела: 

Број на претстави неделно 

Број на Цена на влезните над 15 од 8до 15 ОД 5 до 7 ДО 4 
седишта билети 

- д и н а р и 

над 500 над 4 динари 100 80 60 40 
од 2 до 4 динари 75 60 45 30 
до 2 динари 50 40 30 20 

од 300 над 4 динари 80 64 48 32 
до 500 од 2 до 4 динари 60 48 36 24 

ДО 2 динари 40 ^32 24 16 

до 300 над 4 динари 50 40 30 20 
од 2 до 4 динари 37 30 22 15 
ДО 2 динари 25 20 15 10 

XIV. Читалници 

TAP, БР. 19 
Надоместокот изнесува месечно за механичка 

музика, освен музички автомат 5 до Л 0 динари. 

XV. Општествени или клупски простории 
TAP. БР. 20 

Надоместокот се плаќа месечно за изведување 
механичка музика, преку: 

1) грамофон или магнетофон 8 до 20 динари 
2) радиоапарат или телеви-

зор . . . . . . . . . -5 до 15 „ 
Надоместокот за изведување во клубови со при-

стап со наплата на влезни билети или на други 
форми на наплатување или со игранка (диско-клу-
бови и др.), се плаќа по Tap. бр. 2, со тоа што може 
да се договори и во "паушален износ. 

XVI. Изложби, галерии, музеи 
TAP. БР. 21 

- Надоместок се плаќа за изведување механичка 
музика, освен преку музички автохмати, и тоа: 

дневно 3 до 10 динари 
месечно 20 до 50 „ 

XVII, Југословенска народна армија 
TAP. БР. 22 

Надоместокот за изведување при службени сви-
рења во ЈНА се плаќа според посебна спогодба. -

Како службени свирења во ЈНА се подразбира 
изведување на музички дела во касарни и гарни-
зони за војници, при дочек и испраќање на Др-
жавни делегации,, воени паради, закоп и сл. 

Ако музичките дела не се изведуваат за целите 
од ставот 2 на овој тарифен број, врз таквото .из-
ведување ќе се применува соодветниот Тарифен број 
од оваа тарифа. 

XVIII. Спортски игралишта, бањи и кампови 
TAP. БР. 23 

Надоместок се плаќа месечно за изведување: 
1) механичка музика, освен 

преку, музички автохмат '50 до 150 динари 
2) озвучување — по еден 

звучник к s i 5 л а « 5 » 

XIX. Забавни паркови и вртелешки 

TAP. БР. 24 

Надоместок се плаќа за изведување ме-
ханичка музика, освен преку музички автомат, и тоа: 

1) во забавни паркови 
а) дневно . . . . . . . 5 до 30 динари 
б) месечно 50 до 500 „ 
2) за вртелешки 
а) дневно . . . . . . . 5 до 10 динари 
б) месечно . . . . . . . 30 до' 60 „ 

XX. Училишта за танцување 

TAP. бр. 25 

Надоместокот изнесува месечно без оглед на 
видот на музиката 30 до 100 динари. 

XXI. Месни разгласни станици 

TAP. БР. 26 

Надоместок се плаќа за користење на механичка 
музика, и тоа: 

1) дневно . . . ï . . . 5 до 30 динари 
2) месечно . . . . . . ? 20 до 80 „ 

XXII. Локални радиостаници 

TAP. БР. 27 

Надоместок се плаќа месечно според траењето 
на емисиите во неделата, и тоа: 

ДО 6 часови 50 Динари 
повеќе од 6 до 12 часови 50 ДО- 100 „ 

5 ) ОД 12 до 18 100 ДО 150 „ 
П од 18 ДО 24 >5 150 ДО 200 „ 
ЈУ од 24 ДО 30 M 200 ДО 250 „ 
fi од 30 ДО 36 »» 250 ДО 300 „ -
»> од 36 ДО 42 »» 300 ДО 350 „ 
П од 42 ДО 48 Î? 350 "ДО 400 „ 
»» ОД 48 П 450 IS 
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Локалните радиостаници кои за емитирање му-
зички дела по желбите на слушателите или со цел 
за пропаганда, реклама и сл., - остваруваат посебни 
приходи за овие е.митирања, плаќаат, покрај надо-
местокот од ставот 1 на овој тарифен број уште и 
4% од тие бруто-приходи. 

ХХШ. Музички автомати 

TAP. бр. 28 

Надоместок се плаќа • месечно за изведување 
музика преку музички автомати, и тоа: 

ч 1) без екран: 
а) со ' уплата на жетон до 

0,50 динари 50 д,о 80 динари 
б) со уплата на жетон над 

0,50 динари . . . . . . 80 до 100 
2) со екран 100 до 120 динари 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У , К А 
З А О Ц Е Н А Н А У С Т А В Н О С Т А Н А О Д Л У К А Т А Н А 
С О Б Р А Н И Е Т О Н А О П Ш Т И Н А Т А И Р А Њ Е З А О П -
Ш Т И О Т Р А С П О Р Е Д Н А Д Е Л О В Н И Т Е П Р О С Т О Р И И 

I. Станковиќ Димитрие и други од Врање подне-
соа претставка во која бараат Уставниот суд на Ју-
гославија да поведе постапка за оценување на ус-
тавноста на членот 3 од Одлуката на Собранието на 
општината Врање за општиот распоред на деловни-
те простории („Службени лист општине Врање", бр. 
6/69) бидејќи со наведената одлука е пропишано де-
ловните простории во определени улици. и делови 
на улици во Врање да не можат да се користат за 
вршење на приватна угостителска дејност. 

Со таквиот начин на регулирањето на користе-
њето на деловните простории, според мислењето на 
подносителите на претставката, работните луѓе кои 
со лична работа вршат определена професионална 
дејност се ставени во нееднаква општествено-еко-
номска положба во однос на работните луѓе во ра-
ботните организации. 

Собранието на општината Врање истакнува де-
ка наведената одлука е донесена во смисла на о-
властувањето што и е дадено со членот 5 од Зако-
нот за деловните згради и простории (.,Службен 
лист на СФРЈ"', бр. 43/63 и 57/65), да може со општ 
распоред да го определува користењето на делов-
ните простории за вршење на определени видови 
деловни дејности. 

II. Членот 5 од Законот за деловните згради и 
простории му дава овластување на општинското со-
брание да може да пропише деловните простории 
во определени улици или во дéлoви на улици да можат 
да се користат хамо за вршење на определени видо-
ви деловни дејности односно дејности на општестве-
но-политичките организации, иди да не смеат да се 
користат за вршење на определени видови деловни 
дејности. 

Ова овластување во Законот не опфаќа и не мо-
же ниту да подразбира правење разлика според ка-
рактерот на работата односно сопственоста на но-
сителите на определени деловни дејности. Пропи-
шувајќи го распоредот на користењето на деловни-
те простории собранието на општината нема право 
работните луѓе кои со лична работа вршат дозволе-
на стопанска дејност да ги стави во нерамноправна 
положба во однос на работната организација а во 
поглед на користењето на деловните простории во 
кои определената дејност се врши. 

Рамноправноста во овој случај има своја ос-
нова во членот 14 став 1 од Уставот на Југославија. 

Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од Ус-
тавот на Југославија, по одржаната јавна расправа, 
Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

1. Се укинува одредбата на членот 3 од Одлука-
та на Собранието на општината Врање за општиот 
распоред на деловните простории („Службени лист 
општине Врање4', бр. 6/69). 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,,Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени лист општине Врање". 

III. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и судии Иван Вожичезиќ, Неда Божиновиќ, 
д-р Јован Ѓорѓевиќ, д-р Асен Групче, Шефкет Ма-
глајлиќ, Никола Срзентиќ, д-р Иво Сунариќ, Јоже 
Земљак и д-р Александар Фира. 

3 
У бр. 406/69 

11 март 1971 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. 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 одликуваат за примерна работа на развива-
њето полет за остварување на поставените задачи, 
како и за 'покажување на старешинските и војнич-
ките особини што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Поповић Раде Владо, Проле Чеде Марко, Проле Не-
делаа Нђвак, Раца Јована Милан, Радљички Љу-
бомира Јован, Радосављевић Тодора Живорад, Ра-
дов ић Александра Милан, Ракош Ивана Бранко, 
Рашић Станка Владо, Радовић Браима Авдија, Си-
кирић Грге Крсто, Симић Ми лутина Пантелија, СИ-
Мић Живорада Славољуб,. СИМЈАНОВСКИ Кузмана 
Влајко, Слијепчевић Николе Илија, Спасојевић А-
лексе Божо, Стајић Димитрија Милан, Стаменковић 
Николе Станиша, Старчић Антуна Иван, Стефано-
вић Боривоја Миливоје, Стеванови!* Слободана Ви-
томир, Стојановић Љ у б и т е Новица, Шабић Стипе 
Анте^ Шушњар Марка Милован, Таракчи 
Мухарема Агим. Тодоров ић 'Живо ј ина То-
дор, Томичевић Милуна Благомир, Томић Јан-
ка Станко, Тонковић Фрање Стјепан, Травал>а Сла-
вка Иван, Ујхази Стевана Јосип, Вељковић Саве 
Радисав, Вељовић Боривоја Зоран, Виденовић Цве-
тка Мијо, Врећа ГлГгге Перо, Вз^чковић Тодора Мио-
драг. Зољан Павла Јанко, Зубер Ђуре Драган, Жи~ 
до Јозефа Јанез, Живковић Миладина Предраг. 

разводниците: Абрамовић Ивана Иван, Амиџић 
Јоже Мато, Батањски Живе Миленко, Брајевић 
Панте Саво, Врајтиган Јакоба Мирко, Бутковић 
Љубе Миленко, Цвитковић Петра Жељко, Дуган-
ђић Мате Иван, Думитров Живана Милан, Џакић 
Ризаха Менсур, Ђукић Савана Деспот, Ђурић Бо-
жидара Милан, Хелбих Антуна Антун, Гајић Боже 
Рајко, Гаврић Марка Чедомир, Гнидић Боже Мило-
рад, Јанковић Богислава Милан, Јањатов Васе Ми-
рослав, Јешић Љубивое а Марко, Јовичић Душана 
Жарко, Јукић Јозе Гојко, Кнежевић Ђорђа Томи-? 
слав, Коцић Крсте Драгослав, Ковачевић Миле Или-
ја, Крстић Радована Милан, Кундија Јурја Стјепан, 
Ликар Јожета Мирослав, Маричић Јуре Анто, Мар-
.так Јурја Иван, Мемети А л ита Нијаз, Мијатовиќ 
Милана Слободан, Милошевић Милосава Драгиша, 
-Милошевиќ Драгите Ненад, Милошевић Момчила 
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Златимир, Перовић Ћирила Милан, Петров Илије 
Милош, Петровић Драгутина Божидар, Плечко Јо-
сипа Иван, Плечко Јосипа Јосип, Раденковић Радо-
вана Миливоје, Савић Раде Драго, Сладојевић Бла-
га Петар, Срејш Колмана Марјан, Станковић Ђор-
ђа Слободан. Султанић Фехима Фадил, Шатарић 
Витомира Будимир, Штагљар Николе Иван, Трчек 
Матевжа Андреј, Тривић Васе Јово, Василић Бу-
димира Милоје, Веровник Франца Маријан, Врцељ 
Милоша Божо, Зделар Стјепана Ђуро, Зоранић Бо- -
гомира Славољуб, Жикић Момира Руско, 

војниците: Абидовић Б а ј ре Изудин, Андоновски 
Симе Митко, Анђелковић Павла Војислав, Арок 
Иштвана Ласло, Бабић Јосипа Милан, Бахњик Фра-
ње Блахослав, Бајрам Алије Ремзи, Балић Хуснија 
Драги, Бранковић Срећка Славољуб, Бенић Стјепана 
Илија, Безбец Штефана Бела, Бежановић Драго-
мира Љубомир, Бишкуп Шимуна Драгутин, Блато-
јевић Милована Милош, Боровић Момчила Видоје, 
Бошковић Милована Милоје, Бошњак Миленка Бу -
дислав, Бучић Иве Драго, Буџахер Стевана Иван, 
Цесар Фрање Ивица, Цојић Светислава Јован, Чуј -
но Карла Славко, Ћелап Милана Драган, Дамјано-
вић Рада Владо, Декић Миће Микан, Делић Ибре 
Мурат, Дестанови^ Браима Мумин, Диенеш Ферен-
ца Ласло, Дикановић Анђелка Драгоје, Динчић 
Драгољуба Станко, Довечар Ивана Алојз, Фајфарић 
Стјепана Рудолф, Фекић Алије Муса, Фелшо Ште-
фана Евген, Франковић Славка Бруно, Гачникар 
Рајмунда Франц, Гашпарић Фра,ње Иван, Гец Ива-
на Иван, Глигоријевић Симе Драган, Годец Викто-
ра Рудолф, Горјанц Петра Јоже, Готвалд Ивана 
Винко, Говорчиновић Мате Перо, Граница Андрије 
Даут,^ Грка j ац Велисава Богомир, Грушовник Фе-
ликса Јоже, Хајпал Ференца Ференц, Халиловић 
Расима Ахмет, Хазири Реџепа Мифтар, Химлерајх 
Јосипа Владимир, Илић Војислава Глигорије, Ш и -
шковић Ђурића Жарко, Исени Шаипа Џелил, И-
ванчић Филипа Јозо, Иванковић Обрада Драгутин, 
Јарић Драгана Новак, Јелчић Јосипа Ливио, Јелен 
ЈГвида Цирил, Јеремић Војина Јован, Јовановић А-
лексе Милија, Јовић Радомира Милић, Јовић Нена-
да Слободан, Јунчај Ноја Пашко, Каличанин Чедо-
мира Милослав, Каучић Антона Антон, Клепеј Ју -
рија Антон, Костић Драгослава Јован, Кошарић 
Ахмета Слободан, Котлица Јеврема Видоје, Ковач 
Ференца Ференц; 

Ковачевић Маше Ферид, Краговић Милана Ра-
досав, Крамбергер Антон,а Станко, Краснић Халила 
Шевчет, Крашевац Душана Изоток, Кревх Франца 
Антон, Кривокапић Ђорђа Радомир, .Крсмановић 
Драгослава Радован, Кукуљан Пава Иво, Куловић 
Хусе Хазим, Кузељевић Миљка Душан, Лазев Љу-
бе Крсто, Лажетић Крсте Анђелко, Личен Едварда 
Даворин, Лишић Ибрахима Нихад, Лукић Радосава 
Александар, Лушић Јакова Анте, Мачић Јована Ми-
лорад, Максић Милутина Љубиша, Малчић Јакова 
Владимир, Малец Мартина Стјепан, Мараковић Јо-
сипа Бранко, Маран Косте Гојко, Маринковић Ми-
лована Радиша, Марјановић Петра Јандро, Марко-
вић Драгана Милутин, Матијевић Петра Марјан, 
Мбдић Ивана Младен, Мехмедовић М.ује Омец, Ми-
хајловић Живодрага Милорад, Михаличек Имре 
Макс, Милановић Цветка Ђорђе, Милетаковић Ра-
де Милош, Милић Живомира Првољуб, Милосав-
љевић Радована Првослав, Милошевић Саве Мићо, 
Миљковић Десимира Никола, Мирковић Раде Све-
тозар, Митић Димитрија Миодраг, Митровић Сто-
пила Славко, Мркоњић Анте Иван, Мухерина Наи-
,ла Хамо, Нађ Имре Ђуро, Нађ Шандора Иштван, 
Недић Милоја Милијан, Немец Јанка Миран, Не-
шић Љубинке Мирослав, Николић Љубомира Миро-
слав, Новаковић Љубомира Миодраг, Новаковски 
Петра Зоран, Оса Ђемаила Шанија, Осрајник Ро-
берта Миран, Палалић Вида Васо, Панчић Љубоми-
ра Златко, Павловић Петка Радивоје, Павловски 
Стевана Никола, Пазуровић Васе Радован, Пејко-
вић Петра Никола, Перић Василија Стево, Перко-

вић Стјепана Звонко, Петровић Ивана Мијо, Пет-
ровић Живојина Мирослав, Петровић Милована Ла-
зар, Петровић Радомира Живорад, Плазовник Јо-
жефа, Јоже, Поповић Ратка Божидар; 

Поповић Милоша Мирослав, Прашевић Бајре 
Златко, Премуш Жељка Невио, Пушец Бранка Ми-
лорад, Рацић Стевана Емил, Радовић Ратомира Ра-
домир, Рашић Братимира Владимир, Разић Алије 
Хасан, Рибић Мехмеда Есад, Риплин Милана Ми-
лан, Ризћановић Хамдије Хасе, Рушин Николе Јо-
сип, Сабљић Мате Божо, Салкић Алате Јусуф, Са-
вић Јована Бошко, Савић Николе Милисав, Савко-
вић Савана Недељко, Секулић Мерка Д р а г и н , 
Сершић Јосипу Жарко, Симић Благоја Драгољуб, 
Симић Алексе Милош, Симић Стојана Миодраг, Си-
мић Живка Славко, Смиљан Ивана Борис, Спасо-
јевић Милана Чедомир, Станковић Милуна Бошко, 
Стоиљковић Спире Славко, Столник Ивана Милан, 
Шентек Јозе Иван,' Шашљин Стевана Лазар, Ши-
муновић Антона Владо, Шормаз Крсте Слободан, 
Штимац Антона Антон, Тачи Саљиа Џемаили, То-
доровић Бранислава Радмило, Томић Павла Петар, 
Тошев Александра Васил, Тропан Данијела Драго, 
Трубеља Виктора Фрањо, Удовичић Милутина Сте-
ван, Ваљан Руде Јако, Вановац Обрена Ненад, Вар-
шек Виктора Војко, Величковић Трајка Часлав, 
Велић Новице Велимир, Нинковић Ивана Стјепан, 
Вишњић Милана Стево, Вучић Вукашина Видимир, 
Вучићевић Радисава Радомир, Вујичић Видака Ми-
лан, Зечевић Павла Мијо, Зјакић Мустафе Асим, 
Златковић Чедомира Војислав, Зоро Петра Анте, 
Живановић Радоја Сл обод ан. 

Бр. 75 
25 мај 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ ЈЕ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА . 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот.за одликувањата одлутува 
да се одликуваат за особено истакнување во позна-
вањето и вршењето*на војничките должности и за 
примерно војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водниците-стажанти: Арсић Душана Благоје, 
Даничић Николе Душан, Даниловиќ Жарка Симо, 
Даубеговић Стефана Мехмед, Јакшић- Миломира 
Радисав, Јакуповић Шека Марјан, Ковачевић Бо-
же Никола, Пејић Данила Зоран, 

десетарите: Аксентић Спасоја Владо, Алексић 
Гвоздена Миломир. Антонић Благоја Марко, Анто-
нијевић Милована Светозар, Антовић Р1вана Антон, 
Анушић Мијата Марко, Арбутина Душана Јово, Ба-
бић , Владимира Звонко, Баћанов Живојина Зоран, 
Бајић Недељка Петар, Бален Ивана Милан, Банко-
вић Гојка Ђорђе, Барбир Срећка Бранко, Бећаревић 
Савке Ђорђо, Беговић Милана Јосип, Беук Рудол-
фа Илија, Бочкај Јанеза Алојз, Богдановски Димка 
Драган, Бојовић Ђорђија Марко, Болманац Бранка 
Никола, Бошњак Јована Славко, Божанић Петра 
Милан, Божанић Ратомира Ненад, Брбора Ивана 
Здравко, Булатовић Милоша Милић, Буљина Са-
дика Касим, Цањуга Мирка Томислав, Цецеља Звон-
ка. Божидар, Црнковић Мате Јосип, Цветановски 
Цветана Васил, Челић Милорада Васкрсије, Чичак 
Јуре Иван, Чокрлић Ловре Стјепан, Чолић Илије 
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Стјепан, Чопица Драгована Драгомир, Ћук Марка 
Ђуро, Дакић Душана Миладин, ' Данчук Михаила 
Роман, Димовски Вангелов Цветан, Дрињак Анте 
Стипе, Дрновшек Вјекослава Златко, Држаић Ива-
на Стјепан, Двекар Валента Јосип, Ђорђић Рајка 
Игњат, Ђоровић Велимира Радољуб, Џавић Салиха 
Адем, Џинић Алије Екрем, Ерић Станимира Драго-
став, Фарчић Мике Иван, Фејеш Кароља Имре, Фи-
лтер Ивана Драго, Флора Бој ислава Добривоје, Фри-
шчић Мирка Жељко, Гашпарини Јосипа Петар, Ге-
рић Стеве Стево, Главурдић Ивана Јерко, Гојковић 
Феликса Данијел, Грегорић Стјепана Иван, Губић 
Иве Илија, Хаџијевски Николе Лазо, Ханч Јожефа 
Јожеф^ Херцег Мирка Рудолф, Ходић Милана Стје-
пан, Христовски Трпе Димитар, Ибрике Стјепана 
Иван, Илић Луке Марко, Исмић Салиха Хасан, 
Ивановић Стрелана Томо; 

Ивковић Будимира Богољуб, Јакара Ивана Ан-
те, Јањић Тодора Здравко, Јеличић Јуре Иван, Је-
врић Вукашина Милосав, Јевтић Милоја- Слободан, 
Јоцић Сретена Томо, Јокић Живомира Радослав, 
Јолдић Живомира Мирослав, Јовановић Стојана 
Бранислав, Јовановић Првослава Драган, Јовановић 
Здравка Драшко, Јовановић Милинка Радислав, Јо-
вановић Боривоја Миле, ^Калајевац Џемана Муста-
фа, Карамарко Ивана Никола. Караула Пере Јако, 
Катинић Томе Добро, Клеп Хериика Јоже, Клепо 
Цане Сафет, Колариќ Крстина Владимир, Коларов 
Тодора Јосиф, Контић Мехмеда Сејфудин, Кошчи-
ца Јоакина Марјан, Ковачевић Наџиба Ћемал, Ко-
в а ч е в ^ Антуна Стјепан, Крстоношић Петра Саво, 
Лазаревић Мелена Топлица, Лехоцки Стевана Јо-
сип, Лукић Сибина Љубиша, Љубијанчкић Муста-
фе Зафир, Љубисављевић Петра Милан, Мајерић 
Фрање Фрањо, Манић Бранка Степа, Марчетић 
Славка Иван, Маринцел Ивана Антун, Маринковић 
Жарка Радојица, Маринковић Драгослава Алексан-
дар, Марковић Луке Марко, Марковић Милоша Ми-
лисав, Марковић Андрије Мирослав, Марковић 
Душана Жарко, Маркус Ивана Сречко, Маркуш 
Ђорђа Ђорђе, Матак Анте Никола, Матић Јозе Ју-
ре, Матић Радослава Миодраг, Матушан Јосипа Јо-
сип, Мажибрада Дмитра Милан, Мердан Смајле 
Сифет, Михајловић Хранислава Слободан, Мијатов 
Младена Цветко, Мијатовић Миодрага Живан, Ми- ' 
кацинић Томе Владимир, Минуш Драгутина Мар-
јан, Милетић Ивана Августин, Милићевић Љубише 
Радован, Миливојевић Ђорђа Мика, Милосављевић 
Љубите Драган, Миловић Војка Борисав, Миљено-
вић Милоша Миленко, Мишић Лазара Петко, Мла-
деновић Раденко Владислав, Модрушан Ивана Ер-
нест, Мрчела Ивана Бранко, Мулаџић Панајота Ди-
митрије, Нацковски ^Атанаса Марко, Огњановић 
Илије Здравко, Пантић Слободана Радосав, Пари-
ловић Ђурђа Анђелко, Пасков Томе Пројче, Пауно-
вић Димитрија Бора, Павлешевић Марина Иван, 
Павловић Бранка Радивоје, Павловић Драгослава 
Живорад, Павловски Стерје Благоје, Петровић Љу-
бинко Драган, Пипер Батрца Вуко,; Писачић Влади-
мира Владимир, Пиварић Стјепана Славко, Полх 
Антуна Јоже, Полић Ивана-Драгутин, Поповић Ми-
ла Данило, Попсвић Томислава Слободан, П о п р а в -
на Милана Вељко Потрета Ернеста Ернест, Прокић 
Милосава Слободан, Простран Мирка Слободан, 
Радој евић Стојимира Драгољуб, Рашевић Јорда на 
Мирољуб, Ристовски Ристе Димитрије, Рољић Мила 
Бранислав, Савић Живорада Предраг, Селимић Му-
мина Шемсо. Серенчеш Илије Јован, Симатовић 
Саве Мирко, Спасојевић Љубомира Стојан, Стамен-
ковић Станислава Ратомир, Станковић Средоја Са-
во, Станковић Обрена Станислав, Станојевић Вели-
мира Будимир, Станојевић Вељка Милан, Стражи-
шник Ивана Рајко; 

Сушач Николе Мато, Шефер Јакова Фрањо, 
Шенер Албина Мирослав, Шиковец Валентина Ма-
кс, Шишарица Луке Миланко, Шишмаљ Јожефа 
Станко, Шкиљан Алојза Алојз, Шкофић Чирила 
Славко, Шлат Матије Бојан, Штефанец Ивана То-
мо, Шундић Слободана Предраг, Шуперина Антона 

Влатко, Тепић Миле Јосип, Томовић Милоја Милан,-
Тошић Мирољуба Милосав"," Траиловић Јована Ве-
лимир, ТреОЈешанин Љубе Спасоје, Треневски Ди-
митра Симеон, Видић Илије Фрањо, Винкешевић 
Јозе Лука, Влаховић Стјепана Златко,> Воларић 
Фрање Петар, Волић Славка Драгослав, Врачаревић 
Милосава Миљко, Вранарчић Антуна Дамир, Врањ-
ковић Николе Ђуро, Вујсић Новице Влајко, Вуковић 
Миле Ивица, Вунић Стјепана Марјан, Закиња Еми-
лије Серђо, Зеленковић Мирка Владимир, Злобец 
Станка Миливоје, Жугец Станка Јосип; 

разводниците: Алексић Љубите Слободан, Богда-
новски Илијев Стојан, Бранковић Синише Мило-
рад, Бркић Рад,омира Младен,. Булић Марка Шиме, 
Бурневски Андона Ангел, Чогеља Јована Петар, 
Чолић Ивана Мартин, Дамјановић Фрање Драган, 
Димески Бориса Драган, Димитровски Бранка Евто, 
Дондур Стојана Сто јан, Дурмиши Гарипа Тасим, Ђу-
ка Драгутина Мато, Фараго Имреа Имре, Гаћеша 
Васе Никола, Гало Јосипа Слободан, Главан Пере 
Божидар, Гргић Илије Јосип, Јасеновић Славка Га-

с, бријел, Јеркан Петра Гојко, Калаица Николе Нико-
ла, Катери Ферда Војко, Кметич Карла Карло. Ко-
лић Марка Никола, Ковачевић Михајла Спасоје, 
Лазаревић Александра Драган, Лазаров Трајанов 
Димитар, Милетић Војислава Милош, Милић Дра-
гољуба Раде, Милојевић Момчила Добринко, Мит-
ровић Бранимира Сретен, Моравац Васе Миладин, 
Никић Чедомира Милорад, Панић Новице Никола, 
Пиј овић , Ми лутина Миодраг, Рајлић Ђуре Гојко, 
Ризвић Шабана Хајрудин, Симић Бранислава Ми-
ливој,'Стевановић Зарије Миодраг, Стојановић Ду- -
шана Драгиша, ,Стриак Стјепана Антун, Светличић 
Јожефа Дарко, Шимић Фрање Здравко, Варгић 
Миодрага Зоран, ЈВујатовић Васили ја Драган, Ву-
којевић Љубите "Миливоје, Вуковић Госпе Чедо, 
Вуковић Марина Стјепан, Заимовић Омера Мехо, 
Заложник Антона Јанез, Жлдвановић Василија 
Миодраг, Живојновић Јована Топлица, Жугец 
Мирка Томо; 

војниците: Аџић Златомира Драган, Алиоски Фа-
иков Мустафа, Антевски Бранков Томислав, Ата-
насов Ефтима Методи, Авдаловић Николе Мили-

' воје, Авдић Фадил а Мухамед, Аврамовски Дамјани 
Живко, Ажић Ивана Маријан, Бабели Јосипа Мла-
ден, Бабић Хамзе Хамдија, Бајић Остоје Живко, 
Банићевић Павла Мирко, Барац Душана Здравко, 
Бавчић Хашима Шемсо, Бегановић Атифа Салко, 
Беговић Сулејмана Мехо, Бишановић Алије Фикрет, 
Бишевац Вукомира Миладин, Бјелић Стипе Јосип, 
Благојевић Грује Бранислав, Богдановић Паје Пе-
ро, Богосавац Саве Душан, Бојанић Јована Раде, 
Боромиса Миле Бранко, Божичковић Ђорђа Божи-
дар, Брадашевић Неда Петар, Брезникар Франца 
Павел, Брулц Јоже Станко, Бучанин Радоша Ми-
лош, Будић Мате Никша. Бутковић Мехмеда Омер, 
Цекол Стјепана Јосип, Цугмас Јоже Станислав, 
Цвикл Франпа Владимир, Чавкић Реџе Мустафа, 
Чондић Славка Стјепан, Чорлука Павла Стипо, 
Дамјановић Марка Иван, Делић Хусеина Шабан, 
Демировић Исе Хасан, Добрила Ивана Жељко, До-
лар Валентина Цирил, Домуз Славка Новак; 

Дубовац Александра Радојица, Душић Р а д о с а -
ва Првослав, Ђурић ГХродана Радисав, Феит Павла 
Матија, Филиповић Ферде Ладислав, Фурлан Ива-
на Владимир, Гаћановић Славка Мухамед, Гајана 
Јожефа Јожеф, Гајшт Матевжа Бранко, Галовић 
Стјепана Стејепан, Георгијев Бориса Трајко, Гла-
вина Ферућа Ецио, Глушица Раде Милан, Горубић 
Стјепана Фрањо, Грчак Милована Милосав, Гусле-
вић Ивана Јосип, Хазнадар Хасана Алија, Хорват 
Ибра Стјепан, Хорват Виктора . Здравко, Храстић 
Ивана Милан, Хрговић Николе Мирко, Хрибар Вик-
тора Виктор, Хушидић Хусеина Хусе, Ибрахимовић 
Омера Ђ ема л, Илић Младена Драган, Илјиевски 
Милана Пеце, Иризи Испета Рамо, Ивок Алексе 
Божидар. Јакозљевић Милије Ацо, Јакшић Мате 
Маринко, Јамшек Маќеа Макс, Јекић Димитрија 
Боривој, Јерковић Симе Живко, Јовановић Видоја 
Живан, Јовановски Исака Боге, Јуларић Анта Иво, 
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Калманко Франца Франц, Калужа ,Алојза Иван, Ка-
пун Ивана Иван, Катић Милана Ратко, Келчић-
-Кључарић Игњаца Стјепан, Келек Имбре Винко, 
Клепић Јакоба Божо, Кнавс Јоже Јоже, Кнежевић 
Љубана Милан, Колер Франца Франц, Корен Мати-
је Петар, Кос Јосипа Ђуро, Кошчак Ивана Мартин, 
Кожул Петра Дарко, Кракић Павла Јурица, Кранер 
Мартина Мартин, Крантић Мухарема Ахмед, Кре-
сло Салка Шевко, Крнајски Ђорђа Душан, Крнц Ле-
ополда Срећко Кућица Ивана Антон, Куреш Луке 
Ристо, Кусубојовски Трајка Веско, Лакота Филипа 
Јосип, Лазаревић Милорада Томислав, Лазаревић 
Раде Милисав, Лазаревић Живорада Владислав, 
Личина Аћима Фазлија, Лимани Максута Нуредин, 
Љубичић Антонија Љубиша, Љумановски Ремзиов 
Васви, МалигоЈ Романа Роман, Маливојевић Симе-
уна Здравко, Манев Јована Анђел, Манојловић Дра-
гослава Мирослав, Мановић Иве Илија, Марјановић 
Првослава Владимир, Матић Ивка Србољуб, Месић 
Ивана Томислав, Миклавчић Франца Жарко, Ми^ 
лић Винка Давид, Милићевић Здравка Добросав, 
Миљковић Илије Ивица, Миљуш Гојка Милан, Ми-
ловановић Десимира Радош, Митревски Ивана Бла-
же, Мустафи Ферата Реџеп, Мутак Фрање Иван, 
Најдов Васила Душан, Настевски Кира Орде, Не-
делковски Петров Стојан, Недић Илије Ђука, Ни-
колић Јована Милисав, Николић Стојана Радисав, 
Николић Радомира Живорад, Омеровић Иван^ Ан-
тон, Орлчник Ивана Штефан, Ожвалдела Ивана 
Иван, Пајанчић Јосипа Жељко, Панић Милутина 
Ђорђе, Павић Стевана Мирко, Павлиновић Томе 
Вице, Павловић Бранка Мирослав, Павловић Мир-
ка Душан, Перић Baje Душан; 

Петернел Јанеза Лудвиг, Петковић Јована Сло-
бодан, Петковић Миодрага Радивоје, Петрони/евић 
Момира Станоје, Петровић Стојана Мирко, Петро-
вић Живомира Витомир, Петровск^ Петка Влади-
мир, Поличн,ик Франца Франц, Поповић Јована 
Славко, Прелог Јанеза Јанез, Пупавац Васе Јово, 
Пузовић Жарка Љубомир, Радаковић Стевана Ни-
кола, Рак Ивана Јоже, Ракић Симе Љубомир, Ра-
коњац Здравка Миле, Рибарић Славка Драган, Рих-
тарич Франца Станко, Ристевски Живка Данче, Ри-
стић Светомира Милан, Ристић Чедомира Златко, 
Ристовић Милована Радоје, Ропоша Карела Славко, 
Рутар Антона Станко, Самарџић Анђелка Милован, 
Савић Сретена Јован, Савковић Примислава .Ратко, 
Секуловски Нацета Трајан, Симеуновић Видосава 
Милан, Скопљак Алије Мухарем, Смаилагић Салке 
Екрем, Станојевић Васе Предраг, Станојковски Сто-
јана Санде, Станошевић Драгомира Жика, Старче-
вић Николе Саво, Старовасник Штефана Штефан, 
Стефановић Младена Воислав, Стојанов Арсена То-
ме, Стојановић Милоја Мијалко, Стојановић Радо-
вана Милош, Стојановски Драгана Благоје, Стојков-
ски Живка Бранко, Суботић Љубе Ранко, Шапић 
Вељка Павао, Шаркањ Мирка Мирко, Шаровић 
Вицка Стипе, Шишић Муниба Хамзо, Шкаљо Мах-
мута Енвер, Шкорић Милана Дане, Штефанац Фра-
ње Карло, Штоковић Антона Ферућо, Штрк Матил-
де Милан, Штрукељ Леополда Милче, Шурбсвски 
Бориса Душан, Шверко Јосипа Радован, Тадић Та-
дије Кузман, Токић Ахмета Фикрет, Томић Паје 
Блашко, Топалов Јове Тоша, Тополчанец Стевана 
Миле, Торлаковић Заима Мидхат, Трајчев Трајана 
Бргатин, Трајчев Трајана Богдан, Трешњић Емина 
Мурат, Трпчић Ивана Борис, Турк Ивана Јоже, Ба-
л е т и ћ Паве Нино, Василевски Бориса Перо, В,елич-
ковски Тодора Петар, Војиновић Симе Миле, Вр-
банић Валентина Стјепан, Вујевић Анђелка Мате,. 
Загоршек Габријела Бојан, Заимовић Мехмеда Ра-
мо, Заковски Миле Јован, Завођа Миле Бошко, 
Здравковић Милашина Радиша, Зонаи Јожефа Јо-
жеф, Зубовић Јове Милан, Зукић Мехмеда Зехрид, 

Зупанчић Франца Хенрик, Жгомба Филипа Борис, 
Милетић Боже Јозо, Вукашиновић Јосипа, Мило-
сав. 

Бр. 76 
25 мај 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

202. Уредба за измени и дополненија на Уред-
- бата за претворање на дел од краткороч-

ните кредити на банките и на стопански-
те организации во долгорочен кредит за 

'обртни средства — — — — — — 337 
203. Решение за определување сезонски гра-

нични премини за меѓународен сообраќај 337 
204. Правилник за методата и постапката за 

признавање на новосоздадена сорта са-
ден материјал и за одобрување да cd во-
веде во производството странска сорта 
саден материјал во овоштарството, ло-
зарството и хмељарството — — — — 338 

205. Правилник за начинот на зголемувањето 
на осигурените суми по осигурувањата 
живот за износот на надоместокот во вид 
на додатна камата — — — — — — 339 

206. Наредба за измена на Наредбата за ви-
сочината на посебната давачка при уво-
зот на одделни, земјоделски и прехран-
бени производи — — . — — — — — 340 

207. Решение за ставање вон сила на југосло-
венскиот стандард за градежна вар — ' 340 

208. Решение за дополнение на југословен-
скиот стандард за петрол за мотори — — 341 

209. Решение за измена на југословенскиот^ 
стандард за Дизе л гориво, мошне лесно 
DI и за дополнение на југословенскиот 
стандард за Дизелгориво, лесно D2 — — 341 

210. Решение за југословенскиот стандард за 
електронски уреди и нивните составни 
делови — — — — — — — — — 341 

211. Решение за југословенските стандарди 
за испитување на хемискиот состав на 
челикот — — — — — — — — — 341 

212. Решение за престанок на важењето на 
Решението за донесување југословенски 
стандарди за виј ци — — — — — 342 

213. Решение за југословенските стандарди за 
вијчени стоки — — — — — ч — — 342 

214. Решение за југословенските стандарди 
за железнички шински возила — — — 342 

215. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенските стандарди 
за квачила и влечари — — —7 — — 343 

216. ,Решение за југословенскиот стандард од 
областа на испитувањето на нафтените. 
деривати — — — — — — — — 343 

217. Решение за југословенскиот стандард за 
хартија — — — — — — — — — 343 

218. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на испитувањето на металните и 
неметалните облоги на металите — — 343 

219. Правилник за надоместоците за јавно из-
ведување и соопштување на јавноста му-
зички дела — — — — — — — — 344 

Одлука за оцена на уставноста на Одлуката 
на Собранието на општината Врање за 
општиот распоред на деловните простори 349 

Одликувања — — — — — — — — — 349 

Меѓународни договори — — — — — — 213 
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