
„СЛУЖБЕН лист на СФРЈ" излегува 
во издание на српскохрватски однос-
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Ш-Ѕ-Ш-2 

Четврток, 22 мај 1969 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 22 ГОД. XXV 

Цена на овој број е 1,50 динари. -
(1 ретката за 1Ш година изнесува 
И - дин. - Редакција: Улица Јована 
Ристиќа бр. 1. Поштенски фаќ 221 -
Телефони: централа 50 931 ,50-132. 51-931 
и St-934; Служба за претплата 11-732. 

Продан па служба 51-СИ. 

328. 

Врз основа на членот 92 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА НА 

СТРАНСКИ ФИРМИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за условите за работењето на прет-

ставништвата на странски фирми во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 38/68) по членот 15 се 
додава нов член 15а, кој гласи: 

„На изречно барање на странски купувач Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија може, по 
исклучок, да и одобри на странска фирма за дого-
ворна контрола на квалитетот и квантитетот на сто-
ките, која има регистрирано претставништво во Ју-
гославија, да изврши определена работа на договор-
на контрола во Југославија." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р . п . бр. 91 
14 мај 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, с. р. 

5,00 
4,50 
3,50 
3,00" 

посебно им исплатиле премија во височината опре-
делена во точката 2 под 1 до 3 од оваа одлука." 

3. Во точката 2 по одредбата под 3 се додаваат 
четири нови одредби, кои гласат: 

„4) за волна цига ја IIа класа 
5) за волна цигаја IIb класа 
6) за волна руда праменка IIIа класа 
7) за волна руда праменка IIIб класа 
4. Во точката 4 по зборовите: „од оваа одлука" 

се додаваат запирка и зборовите: „за тоа што се 
смета како производство на волна во кооперација". 

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

Р. п. бр. 89 
14 мај 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

329. 

Врз основа на членот 8 од Законот за сојузниот 
буџет за 1969 година („Службен лист на СФРЈ4', бр. 
50/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО 

1969 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување премија за вол-
на во 1969 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/69) во точката 1 зборовите: „мерино или полу-
мерино" на двете места се бришат. 

2. По точката 1 се додава нова точка 1а, која 
гласи: 

,Да. По исклучок од одредбата на точката 1 од 
оваа одлука, на работните организации што се зани-
маваат со производство на мерино или полумерино 
волна во кооперација со индивидуални произ-
водители им се исплатува премија и за коли-
чините волна продадени и испорачани од 1 јули до 
31 декември 1968 година ако на производителите на 
волна — кооперанти преку зголемената цена или 

330. 

Врз основа на членот 8 од Законот за сојузниот 
буџет за 1969 година (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
50/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н И И Д О П О Л Н Е Н И Ј А Н А О Д Л У К А Т А 
З А Д А В А Њ Е РЕГРЕС П Р И П Р О Д А Ж Б А Н А В Е Ш -
ТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО 1969 ГОДИНА ЗА ПОТРЕ-
Б И Т Е Н А ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И Ш У М А Р С Т В О Т О 

1. Во Одлуката за давање регрес при продажба 
на вештачки ѓубриња во 1969 година за потребите на 
земјоделството и шумарството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/69) во точката 1 одредбата под 4 се 
менува и гласи: 

„4) на индивидуалните земјоделски производи-
тели под услов продавните цени на вештачките ѓуб-
риња да ги формираат според одредбите на Одлу-
ката за маржите во прометот на вештачки ѓубриња 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/69)." 

2. Во точката 3 став 2 по зборовите: „станица 
или" се додаваат зборовите: „во фабрика односно 
нејзин погон или во". 

3. Во точката 9 по зборот: „одлука," се додаваат 
зборовите: ,,за начинот на формирањето на цената 
според точката 1 под 4 на оваа одлука,", а по збо-
ровите: „пресметувањето на трошоците" се додаваат 
зборовите: „и за видот и височината на трошоците". 

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

Р. п. бр. 90 
14 мај 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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331. 
Врз основа на членот 28 став 3 од Законот за 

девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66, 54/67, 55/68, 13/69 и 20/69), Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Во Одлуката за височината на делот од амор-
тизацијата до кој работните организации можат да 
купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни 
делови („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66, 11/67, 
8/68 и 17/69) во точката 1 став 2 одредба под 3 на 
крајот точката се заменува со точка и запирка и по 
тоа се додава нова одредба под 4, која гласи: 

„4) претпријатијата за стопанисување со шуми 
и самостојните организации на здружен труд за 
стопанисување со шуми во составот на работните 
организации — во височина до 30%.". 

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

Р. п. бр. 92 
14 мај 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

332. 

Врз основа на членот 54 став 4 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА-
ТА НА СПОГОДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ПРИ УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ НА ОП-
РЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И НА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за обврската на спогодување на 
стопанските. организации при увозот и извозот на 
определени производи и на вршење услуги („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 40/68) во точката 1 во од-
редбата под 3 на крајот се додаваат зборовите: 
„хартија за печатење и пишување средно фина; це-
лулозна вата; картон рачен — лепенка; тоалетна 
креп-хартија несечена; тоалетна хартија; крпи за 
лице; салфети; шамичиња и чаршафи за на маса 
од хартија и изработки од хартија други;". 

Во одредбата под 11 по зборот: „возила" се до-
даваат запирка и зборовите: „освен патничките ав-
томобили". 

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

Р. п. бр. 93 
14 мај 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р 

333. 

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69 и 20/69) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 
28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И 

УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од 
Одлуката за определување на стоки чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 45^66, 
13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/G8 и 11/69), во колоната 
5 се вршат следните измени, и тоа: 

„Реден 
број 

Шифра од Но-
менклатурата Наименување 

Поранешна 
кратенка 
за стоко-

Се заменува 
со кратенка 
за стоковен 

СНТ вен режим режим 

1 2 3 4 5 

Во секторот 2 — Сурови материи нејастиви, освен горивото 
124 242-40-10 Јамско дрво, од иглолисници Д ЛБ 
125 242-40-21 Јамско дрво, дабово Д ЛБ 
129 242-90-12 Столбови телефонски, телеграфски и електрични, од 

иглолисници Д ЛБ 
130 242-90-21 Пилоти дабови Д ЛБ 
131 242-90-22 Пилоти букови Д ЛБ 
133 242-90-24 Пилоти од иглолисници Д ЛБ 
194 251-10-10 Хартија стара и отпадоци од хартија ЛБ Д" 
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„Реден Шифра од Но- Tap. број Ф о р м а н а 
број менклатурата Н а м е н у в а њ е од Царин. 

СИТ тарифа извозот увозот 

2. Во секторот 2 — Сурови материи нејастиви, освен горивото, ред. бр. 195, 200, 201, 202 и 203 се 
менуваат и -гласат: 
„195 251-20-10 Дрвесина (целулоза механичка) 47.01/1 ЛБ ЛБО 
200 251-71-10 Целулоза сулфатна небелена 47.01/4 ЛВ ЛБ 
201 251-72-10 Целулоза сулфатна белена 47.01/5 ЛБ ЛБ 
202 251-81-10 Целулоза сулфитна небелена 47.01/6 ЛБ ЛБ 
203 251-82-10 Целулоза сулфитна белена 47.01/7 ЛБ ЛБ". 

3. Во секторот 6 — Изработени производи класификувани претежно според материјалот, во ред-
ниот број 373 во наименувањето по зоборт: „импрегниран" се додаваат зборовите: „за индустриска у-
потреба". 

По редниот број 373 се додава нов реден број 373а, кој гласи: 
„373а 655-10-11 Валани и пресувани материјали од текстилни су-

ровини за покривање подови 59.02/16, la JIB ГДК". 
4. Во секторот 7 — Машини и транспортни уреди, по редниот број 189 се додава нов реден број 

189а, кој гласи: 
„190а 718-11-19 Одделни делови и прибор на машини за изработка 

на целулоза, за замена на дотраени делови 84.31/1 ЛВ ЛБ". 
По редниот број 190 се додава нов реден број 190а, кој гласи: 

„190а 718-11-29 Одделни делови и прибор на машини за изработка 
на хартија и картон, за замена на дотраени делови 84.31/1,2 JIB JIB". 

По редниот број 191 се додава нов реден број 191а, кој гласи: 
„191а 718-11-39 Одделни делови и прибор на машини за преработка 

на хартија (за парафинирање и импрегнирање, за 
замена на дотраени делови 84.31/3 ЛВ ЛБ". 

По редниот број 192 се додава нов реден број 192а, кој гласи: 
„192а 718-12-19 Одделни делови и прибор на машини за сечеше 

хартија и за изработка производи од хартија, за 
замена на дотраени делови 84.33/1,2,3 ЛВ ЛБ", 

По редниот број 237 се додава нов реден број 237а, кој гласи: 
„237а 719-19-12 Одделни делови и прибор на сушници за дрво, за 84.17/1 

замена на дотраени делови rlf ѓ2 ЛВ ЛВ". 
По редниот број 261 се додава нов реден број 261 а, кој гласи: 

„261а 719-31-09 Одделни делови и прибор на транспортери и жи-
чарници, за замена на дотраени делови за потребите 
на шумарството, дрвната индустрија и индустријата 84.22/2а, 
на целулоза 5а, 56 ЛВ ЛБ". 

По редниот број 267 се додава нов реден број 267а кој гласи: 
„267а 719-31-69 Одделни делови и прибор на подвижни кранови за 

натовар и истовар на дрво, за замена на дотраени 
делови 84.22/За ЛВ ЛБ". 

Редниот број 312 се менува и гласи: 
„312 719-54-30 Делови и прибор: 

а) Поединечни делови и прибор на машини за об-
работка на дрво од ред. бр. 286 до 290 и 293 до 
299 за замена на дотраени делови 84.48/1 ЛВ ЛБ 

б) Други делови и прибор на машини за обработка 
на дрво, машини за обработка на плута, плас-
тични маси итн. 84.48/1 ЛБ ГДК". 

По редниот број 354 се додава нов реден број 354а, кој гласи: 
„354а 719-80-92 Одделни делови и прибор на преси за изработка 

на дрвни плочи и машини за импрегнација на др-
во, за замена на дотраени делови 84.59/2л ЛВ ЛБ ' . 

5. Право на плаќање во странство според режимот ЛБ за увоз на одделни делови и прибор на 
машини за замена на дотраени делови од точката 4 на оваа одлука имаат само работните организа-
ции што ги увезуваат тие делови и тој прибор за замена на дотраени делови на машини, што сочи-
нуваат нивни основни средства. 

6. Работите на извозот на стара хартија и отпадоци од стара хартија (точка 1) што се склучени 
и и се пријавени на банката до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се извршат според 
стоковниот режим што за извоз на такви стоки важел до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Работите на увозот на стоките од точката 3 на оваа одлука што се склучени и и се пријавени на 
банката до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се извршат според стоковниот режим 
што за увоз на такви стоки важел до денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
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7. Објаснувања за тоа што се смета за одделни делови и прибор на машини и уреди за замена 
на дотраени делови од точката 4 на оваа одлука дава, по потреба, Сојузниот секретаријат за стопан-
ство, по прибавено мислење од Сојузната стопанска комора. 

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

Р. п. бр. 95 
14 мај 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

334. 

Врз основа на членот 25 став 3 од Законот за 
Југословенската лотарија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/65 и 50/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

ЛОТАРИЈА 

1. Приходот што ќе го оствари Југословенската 
лотарија во 1969 година од сите игри на среќа, што 
е со нејзиниот финансиски план за 1969 година пред-
виден во износ од 291,473.000 динари, се распреде-
лува, по одбивање на износот за исплатување на 
добивки, и тоа: 

1) на Југословенската лотарија — — 40,60% 
2) на организациите од членот 26 од 
Законот за Југословенската лотарија 59,40% 
2. Износот што Југословенската лотарија во 1969 

година ќе го оствари над планираниот износ од 
281,473.000 динари, односно приходот остварен под 
износот од 291,473.000 динари, ќе се распредели по 
процентите од точката 1 на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 94 
14 мај 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

335. 

Врз основа на членот 26 став 1 од Законо.т за 
Југословенската лотарија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/65 и 50/68), на предлог од Советот на Југословен-
ската лотарија, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛОТ НА ПРИХОДОТ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА ВО 1969 ГОДИ-
НА ШТО ИМ ПРИПАЃА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ЧЛЕНОТ 26 ОД ЗАКОНОТ ЗА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА 

1. Делот на приходот на Југословенската лота-
рија според планот за 1969 година во износ од 
72,690.000 динари и повеќе остварените приходи од 
продажба на среќки и 50% од уплатите на лото по 

завршната сметка за 1968 година во износ од 
2,783.659 динари, или вкупно 75,473.659 динари, се 
распоредува, и тоа: 

Динари 
1) на социјално-хуманите организа-

ции - - - - - - - - - - 48,340.659 
2) за финансирање на објекти на фи-

зичката култура — — - — 25,033.000 
3) за финансирање на објекти и оп-

рема за објекти на техничката 
култура - - - - - - - 2,100.000 

2. 'Износот од 48, 340.659 динари наведен во точ-
ката 1 под 1 на ова решение им се распределува на 
следните социјално-хумани организации: 

Динари 
1) на Сојузот на здруженијата на 

борците на Народноослободител-
ната војна на Југославија — — 18,210.659 
од што: 

— за активноста на Сојузниот одбор 3,210.000 
— за активноста на организациите 

во републиките — за решавање на 
станбени прашања на борците — 15,000.659 

2) на Сојузот на инвалидите на тру-
дот на Југославија — — — — 1,800.000 

3) на Сојузот на глувите на Југосла-
вија — — — — — — — — 5,500.000 
од што: 

— за активноста на Сојузот на глу-
вите на Југославија — — — 4,700.000 

— за IX спортски игри на глувите — 800.000 
4) на Сојузот на слепите на Југосла-

вија - - - - - - - - 6,000.000 
5) на Југословенскиот црвен крст — 5,600.000 
6) на Сојузот на организациите и ус-

тановите за воспитување на деца-
та на Југославија „Општество и 
воспитување" — — — — — 2,600.000 

7) на Југословенскиот одбор за со-
цијална работа — — — — — 1,200.000 
од што: 

-— за активноста на Југословенскиот 
одбор - - - - - - - - - 900.000 

— за списанието „Социјална поли-
тика" - - - — - — — 200.000 

— за потребите на Здружението на 
дистрофичарите на Југославија — 100.000 

8) на Сојузот на дефектолозите на 
Југославија - — — — — - 3,000.000 

9) на Југословенскиот сојуз против 
алкохолизмот — — — — 300.000 

10) на Сојузот на друштвата за по-
мош на ментално недоволно раз-
виените лица во СФРЈ - — — 3,630.000 

11) на Сојузот за спорт и рекреација 
на инвалидите на Југославија — 500.000 
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3." Распределбата на износот од 25,033.000 дина-
ри за финансирање на објекти на физичката култу-
ра, наведен во точката 1 под 2 на ова решение, ќе 
ја Јизврцш Сојузната комисија за физичка кул-
тура. 

4; Износот од 2, 100.000 динари за финансирање 
на објекти и опрема за објекти на техничката кул-
тура, наведен во точката 1 под 3 од ова решение, 
му се доделува на Претседателството на Советот на 
Народната техника на Југославија. 

5. Делот на приходот на Југословенската лота-
рија од точката 1 под 1 и 3 од ова решение ќе им се 
исплатува на организациите од точ. 2 и 4 на ова 
решение според остварувањето на приходот, а нај-
доцна тримесечно, сразмерно со износите утврдени 
за одделни од тие организации. 

Ако Југословенската лотарија не ги оствари 
приходите предвидени со нејзиниот финансиски 
план, на организациите од ставот 1 на оваа точка 
сразмерно ќе им се намалат средствата утврдени со 
ова решение. 

6. Ако Југословенската лотарија оствари при-
ходи поголеми од износот предвиден со нејзиниот 
финансиски план за 1969 година, повеќе остварените 
приходи за општествените организации ќе се рас-
поредат дополнително. 

7. Главната дирекција на Југословенската лота-
рија ќе им ги уплатува средствата на републичките 
организации врз основа на решенијата што ќе ги до-
несат сојузн-ите органи на тие организации од-
носно Сојузната комисија за физичка култура. 

8. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Р. п. бр. 96 
14 мај 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Овие отпадоци не смеат да содржат метални и 
неметални механички примеси. 

Група 2 Нови отпадоци од нелегиран алуминиум 
Во оваа група спаѓаат нови некородирани отпа-

доци од нелегиран алуминиум во дебелина до 
0,5 mm. ' 

Овие отпадоци не смеат да содржат метални и 
неметални механички примеси. 

Група 3. Отпадоци од чиста алуминиумска фолија 
Во оваа група спаѓаат отпадоци од наполно чи-

ста алуминиумска фолија, без никаков слој на друг 
материјал. 

Овие отпадоци не смеат да содржат бои, хар-
тија, лак, восок и др. 

Група 4. Отпадоци од каширана алуминиумска фо-
лија 

Во оваа група спаѓаат отпадбци од каширана 
алуминиумска фолија. Оваа група, зависно од со-
држината на алуминиум, се дели во три подгрупи, 
и тоа: - . 1 

а) сите отпадоци од каширана фолија со мини-
мална содржина на алуминиум од 20 до 40%. 

б) сите отпадоци од каширана фолија.„со мини-
мална содржина на алуминиум над 40 до 60%; 

в) сите отпадоци од каширана фолија со мини-
мална содржина на алуминиум над 60%. 

Овие отпадоци можат да бидат со хартија или 
со пластичен материјал, како и бојосани, лакирани 
и сл. 

Овие отпадоци не смеат да содржат метални и 
неметални механички примеси. 

Група 5. Струганица од нелегиран алуминиум 
Во оваа група спаѓаат струганици од чист, неко-

родиран индустриски алуминиум со. максимална со-
држина на бакар од 0,05%. " 

Оваа струганица не смее да содржи метални и 
неметални механички примеси, влага и маснотија. 

336. 

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овла-
стувањето за пропишување услови за употреба на 
отпадоци, одделни метали и нивни легури за оп-
ределени цели („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/60), 
сојузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА НА 
ОТПАДОЦИТЕ И ОСТАТОЦИТЕ ОД АЛУМИНИУМ 

И НЕГОВИ ЛЕГУРИ 

1. Во Наредбата за определување на посебните 
услови за употреба на отпадоците и остатоците од 
алуминиум и негови легури („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 50/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/66), Класификацијата на отпадоците од алумини-
ум и негови легури, која е составен дел на таа на-
редба, се менува и гласи: 

„КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОТПАДОЦИТЕ И ОСТА-
ТОЦИТЕ ОД АЛУМИНИУМ 

Отпадоците и остатоците од алуминиум се рас-
поредуваат во следните класи и групи: 

Класа I - Отпадоци и остатоци од нелегиран алу-
миниум 
Група 1. Нови отпадоци од нелегиран алуминиум 

Во оваа група спаѓаат нови некородирани от-
падоци од нелегиран алуминиум во дебелина 
над 0,5 mm. 

Класа II — Отпадоци и остатоци од легиран алу-
миниум 

Група 6. Нови отпадоци од алуминиумски легури за 
гмечење 

Во оваа група спаѓаат нови ^кородирани отпа-
доци од легиран алуминиум во дебелина над 0,5 mm. 

Овие отпадоци не смеат да содржат метални и 
неметални механички примеси. 

Група 7. Стари отпадоци од алуминиумски легури 
за гмечење 

Во оваа група спаѓаат стари отпадоци од неле-
гиран и легиран алуминиум во дебелина над 0,5 mm. 

Овие отпадоци можат да содржат до 2% меха-
нички примеси. 

Група 8. Отпадоци од алуминиумски леарски легури 
Во оваа група спаѓаат отпадоци од сите типови 

алуминиумски леарски легури. 
Овие отпадоци можат да содржат до 3% меха-

нички примеси. 

Група 9. Автомобилски клипови 
Во оваа група спаѓаат автомобилски клипови. 
Овие клипови можат да содржат до 2% меха-

нички примеси. 

Група 10. Електрон-легури од магнезиум 
Во оваа група спаѓаат отпадоци од електрон-ле-

гура на магнезиум сразмерно на делот од магнезиум 
мов метал содржан во легурата. 
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Овие легури можат да содржат до 3% механич-
ки примеси. f \ 

Група 11. Собирачки алуминиумски отпадоци од 
сите видови 

Во оваа група спаѓаат сите алуминиумски отпа-
доци во парчиња, без оглед на легурата и формата, 
што не се опфатени во групите 1 др 10 на оваа 
точка. 

Овие отпадоци не смеат да содржат алуминиум-
ски згури, скрами и струганици. 

Овие отпадоци можат да содржат до 10% меха-
нички примеси. 

Група 12. Струганица од еднородни нисколегирани 
алуминиумски легури 

Во оваа група спаѓа чиста еднородна струганица 
од нисколегирани алуминиумски легури од опре-
делен состав со содржина до 0,1% Su, 0,1% Zn и 
0,5 Mg. 

Оваа струганица не смее да содржи механички 
врзано железо, влага, масло и други примеси. 

Група 13. Струганица од еднородни алуминиумски 
легури 

Во оваа група спаѓа чиста еднородна струганица 
од алуминиумски легури од определен состав со 
содржина до 1% Su и 0,5% Zn. 

Оваа струганица не смее да содржи механички 
врзано железо, влага, масло и други примеси. 

Оваа струганица може да содржи до 3% метален 
прав, настанат при сеење на мостра струганица низ 
сито со дупчиња во пречник 1 mm. 

Група 14. Мешана струганица од алуминиумски ле-
гури 

Во оваа група спаѓа ^кородирана алуминиум-
ска струганица - од една или повеќе алуминиум-
ски легури. 

Оваа струганица не смее да содржи механички 
врзано железо, масло, влага и други примеси. 

Оваа струганица може да содржи до 3% мета-
лен прав, настанат при сеење на мостра струганица 
низ сито со дупчиња во пречник 1 mm. 

Класа III Алуминиумска згура 

Група 15. Алуминиумски згури со содржина на ме-
тал до 20% 

Во оваа група спаѓаат сите видови алуминиум-
ски згури со содржина на метал до 20%. 

Група 16. Алуминиумски згури со содржина на ме-
тал над 20% до 35% 

Во оваа група спаѓаат сите видови алуминиум-
ски згури со содржина на метал над 20% до 35%. 

Група 17. Алуминиумски згури со содржина на ме-
тал над 35% 

Во оваа група спаѓаат сите видови алуминиум-
ски згури со. содржина на метал над 35%.". 

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

Бр. 2936/1 
12 мај 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

д-р Боривое Јелиќ, с. р. 

337. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките 

и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 16 68), во соглас-
ност со сојузниот секретар за стопанство и сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија, директорот 
на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ 
НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/68, 
20/68, 2^/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 
41/68, 45/63, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 11/69, 
14/69, 18/69 и 19/69) во точката 1 во одредбата под 99 
на крајот точката се заменува со точка и запирка и 
по тоа се додава нова одредба под 100, која гласи: 
,ДОО) 054-40-10 Домати, свежи 07.01/2 

во износ од 1,50 динари 
за 1 килограм." 

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

Бр. 17-179/1 
15 мај 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за цени, 
Никола Филиповиќ, с. р. 

338. 

Врз основа на членот 53 став 3 од Правилникот 
за условите и начинот за вршење задолжителна 
имунизација против заразни болести („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/65), Сојузниот совет за здравство и 
социјална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛАС-
ТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ШТО 
МОЖАТ ДА ВРШАТ ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ 
ЖОЛТА ТРЕСКА, И КОЛЕРА НА ЛИЦА ВО МЕЃУ-

НАРОДНИОТ СООБРАКАЈ 

1. Во Решението за овластување на здравстве-
ните установи што можат да вршат имунизација 
против жолта треска и колера на лица во меѓуна-
родниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 
44/65 и 32/67) во точката 1,на крајот на одредбата 
под 10 точката се заменува со точка и запирка и по 
тоа се додаваат три нови одредби, кои гласат: 

,Д1) Завод за здравствену заштиту — Бања Лука; 
12) Завод за заштиту здравља — Пула; 
13) Градски завод за здравствена заштита — 

Скопје.". 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04/2 - 2796/68 
25 април 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет 
за здравство 

и социјална политика, 
д -р Никола Георгиевски, с. р. 
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339. 

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за 
Статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66), 
во врска со одредбата на редниот број 8 од одделот 
Демографска" статистика на Планот на статистичките 
истражувања за 1969 година, кој е составен дел од 
Одлуката за донесување Плав на статистичките ис-
тражувања за 1969 година (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/68), генералниот директор на Сојузниот завод 
за, статистика донесува - - ' 

-Заштита од корозија: 
1) Испитување на галвански на-

в л а к а Определување на шупливоста JUS С.А1.555 
2) Испитувале на галвански на-

в л а к а Определување на дебелината 
. на навлаките со метода на капки — JUS С.А1.556 

3) Испитување на метални мате-
ријали. Определување на постојаноста 
на метали, метални и други навлаки 
во влажна солена атмосфера — — JUS С.А1.554 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 под 1 
и 2 на ова решение се задолжителни и влегуваат 
во сила на 1 јануари 1970 година. 

4. Југословенските стандарди од точката 1 под 
3 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1970 
година. 

Бр. 08-2153/1 
9 април 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб ВиторовиЌ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОБЕН ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО И СТА-

НОВИТЕ 

1. Од 5 до 30 јуни 1969 година ќе се изврши про-
бен попис за попис на населението и становите во 
1971 година (во понатамошниот текст: пробен попис). 

Пробниот попис ќе се изврши на избрани по-
писни кругови во определени населби на територи-
јата на Југославија. 

2. Со пробниот попис ќе се провери исправноста 
на содржината и формата на обрасците, како и на 
организацијата и начинот на финансирањето на до-
писот на населението и становите што ќе се изврши 
во 1971 година. 

3. Во избраните пописни кругови ќе се соберат 
за секој жител податоци за биолошките, брачните, 
етничките, миграционите, образовните и економските 
обележја, за секое домаќинство — податоци за со-
ставот на домаќинството, големината на поседот, 
изворите на приходи и бројот на добиток, а за секој 
стан — податоци за големината и уредите на станот 
и бројот на станарите. 

4. Со подготовките и организацијата на пробниот 
попис ќе раководат Сојузниот завод за статистика, 
републичките заводи за статистика и покраинските 
заводи за статистика. 

5. Пробниот попис ќе се изврши според упат-
ствата и на обрасците што ќе ги утврди Сојузниот 
завбд за статистика. 

6. Податоците на пробниот попис ќе ги собираат 
попишувачи овластени од републичките односно по-
краинските заводи v3a статистика. 

7. Податоците собрани со пробниот попис ќе слу-
жат исклучително за статистички цели. 

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

Бр. 460-2467/1 
8 мај 1969 година 

Белград 
Генерален директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Ибрахим Латифи^, с. р. 

340. 

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 ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ГАЛВАНСКИ НА-

ВЛАКИ 

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

341. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ НА ПРА-
ТЕНИЦИ ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОЈУЗ-
НАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 

3 - ЈАЈЦЕ И 12 - ТРЕБИЊЕ 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Стопански собор — 
Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на повторните избори одр-
жани во изборните единици 3 — Јајце и 12 — Тре-
бино, та во смисла на членот 173 став 3, во врска со 
членот 188 од Законот за избор на сојузни прате-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/69), поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ НА 
ПРАТЕНИЦИ ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИ-

ЦИ 3 — ЈАЈЦЕ И 12 - ТРЕБИЊЕ 

I. Повторните избори на пратеници за Стопан-
скиот собор на Сојузната скупштина во изборните 
единици 3 — Јајце и 12 — Требиње, распишани, врз 
основа на членот 182 став 1 од Законот за избор на 
сојузни пратеници, од страна на надлежните оп-
штински изборни комисии, одржани се на 13 мај 
1969 година. 

II. Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа: Репуб-
личката изборна комисија за избор на сојузни пра-
теници на СР Босна и Херцеговина и општинските 
изборни комисии за избор на сојузни пратеници за 
изборните единици 3 — Јајце и 12 — Требиње. 

III. Гласањето е вршено за кандидатите чии 
кандидатури се потврдени од надлеж.ните општин-
ски изборни комисии и, во смисла на членот 183 
од Законот за избор на сојузни пратеници, -благо-
времено објавени. 
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IV. Резултатите на изборите во наведените из-
борни единици ги утврдија надлежните општински 
изборни комисии на начинот пропишан во чл. 168, 
169, 170, 171 и 172 од Законот за избор на сојузни 
пратеници. 

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните актиу кои се однесуваат на повторните из-
бори на пратеници за Стопанскиот собор на Сојуз-
ната скупштина во Изборната единица 3 — Ја јце 
и Изборната единица 12 — Требиње, и не најде не-
правилности што би влијаеле или би можеле да 
влијаат суштествено врз резултатот на изборите. 

VI. Општинските изборни комисии за избор на 
сојузни пратеници за изборните единици 3 — Јајце 
и 12 — Требиње ги утврдија следните резултати на 
повторните избори, и тоа: 

1. Изборна единица 3 — Јајце: 
Во општината Бу гојко: 

вкупен број членови на изборното тело — 102 
вкупно гласале — — — — — — — 88 
гласале за кандидатот Гојко Убипарип — 81 

Во општината Долни Вакуф: 
вкупен број членови на изборното тело — 90 
вкупно гласале — — — — — — — 82 
гласале за кандидатот Гојко Убипарип — 75 

Во општината Горни Вакуф: 
вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — — — — — 81 
гласале за кандидатот Гојко Убипарип — 75 

Во општината Јајце: 
. вкупен број членови на изборното тело — 101 

вкупно гласале — — — — — — — 77 
гласале за кандидатот Гојко Убипарип — 74 

Во општината Kynpqc: 
вкупен број членови на изборното тело — 74 
вкупно гласале — — — — — — — 59 
гласале за кандидатот Гојко Убипарип — 50 

Во општината Скендер Вакуф: 
вкупен број членови на изборното тело — 80 
вкупно гласале — — — — — — — 75 
гласале за кандидатот Гојко Убипарип — 61 

Во општината Шипово: , 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 73 
гласале за кандидатот Гојко Убипарип — 72 

За пратеник е прогласен Гојко Убипарип, од 
Јајце, кој доби мнозинство гласови на сите члено-
ви на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

2. Изборна единица 12 — Требино: 

Во изборните тела во -општините Билеќа, Чап-
љина, Гацко, Љубиње, Невесиње, Столац и Тре-
бино: 

вкупен број членови на изборното тело — 571 
вкупно гласале — — — — — — — 470 
гласале за кандидатите: 
1) Ејуб Капиџиќ — — — — — — — 336 
2) Мустафа Селимовиќ — — — — — НО 
За пратеник е прогласен Ејуб Капиџиќ, од Би-

леќа, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

VII. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на повторните из 1 

бори на пратеници за Стопанскиот собор на Сојуз-
ната скупштина во Изборната единица 3 - Ја јце и 
Изборната единица 12 — Требиње. 

Бр. 83 
15 мај 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

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

Ч л е н о в и : 
Борислав Личеноски, с. р. . Слобода Селиќ, с. р. 
д-р Ана Јурин Жилиќ, с. р. Михаило Лековиќ, с. р. 

Душан Гламочак, с. р. 

342. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА ПРА-
ТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА 

ЕДИНИЦА 3 - ЈАЈЦЕ 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Просветно-културен собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на повторниот избор на прате-
ник одржан во Изборната единица 3 — Јајце, та во 
смисла на членот 173 став 3, во врска со членот 188 
од Законот за избор на сојузни пратеници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 3/69), поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА 
ПРАТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СО-

БОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО 
ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 3 - ЈАЈЦЕ 

I. Повторниот избор на пратеник за Просветно-
-културниот собор на Сојузната скупштина во Из-
борната единица 3 — Јајце, распишан, врз основа 
на членот 182 став 1 од Законот за избор на сојуз-
ни пратеници, од страна на Општинската изборна 
комисија за избор на сојузни пратеници за Избор-
ната единица 3 — Јајце, одржан е на 13 мај 1969 
година. 

II. Со спроведувањето на изборот, под надзор на 
Сојузната изборна комисија, раководеа: Републичка-
та изборна комисија за избор на сојузни пратеници 
на СР Босна и Херцеговина и Општинската изборна 
комисија за избор на сојузни пратеници за Избор-
ната единица 3 - Јајце. 

III. Гласањето е вршено за кандидатот Драган 
Л ациќ чија кандидатура е потврдена од надлеж-
ната општинска изборна комисија и, во смисла на 
членот 183 од Законот за избор на сојузни прате-
ници, благовремено објавена. 

IV. Резултатот на изборот го утврди Општин-
ската изборна комисија за избор на сојузни прате-
ници за Изборната единица 3 — Ја јце на начинот 
пропишан во чл. 168, 169, 170, 171 и 172 од Законот 
за избор на сојузни пратеници. 

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти, кои се однесуваат на повторниот из-
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бор на пратеник за Просветно-културниот собор на 
Сојузната скупштина во Изборната единица 3 — 
Јајце, и не најде неправилности што би влијаеле 
или би можеле да влијаат суштествено врз резул-
татот на изборот. 

VI. Општинската изборна комисија за избор на 
сојузен пратеник за Изборната единица 3 - Ја јце 
го утврди следниот резултат на повторниот избор, 
и тоа: 

Изборна единица 3 — Јајце: 

Во општината Бугојно: 
вкупен број членови на изборното тело — 102 
вкупно гласале — — — — — — — 88 
гласале за кандидатот Драган Лациќ — 80 

Во општината Долни Вакуф: 
вкупен број членови на изборното тело — 90 
вкупно гласале — — — — — — — 82 
гласале за кандидатот Драган Л ациќ — 71 

Во општината Горни Вакуф: 
вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — — — — — 81 
гласале за кандидатот Драган Лациќ — 70 

Во општината Јајце: 
вкупен број членови на изборното тело — 101 
вкупно гласале — — — — — — — 77 
гласале за кандидатот Драган Лациќ — 75 

Во општината Купрес: 
вкупен број членови на изборното тело — 74 
вкупно гласале — — — — — — — 59 
гласале за кандидатот Драган Лациќ — 54 

Во општината Скендер Вакуф: 
вкупен број членови на изборното тело — 80 
вкупно гласале — — — — — — — 75 
гласале за кандидатот Драган Л ациќ — 62 

Во општината Шипово: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 73 
гласале за кандидатот Драган Лациќ — 66 

За пратеник е прогласен Драган Лациќ, од 
Јајце, кој доби. мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

VII. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на повторниот 
избор на пратеник за Просветно-културниот собор 
на Сојузната скупштина во Изборната единица 3 
- Јајце. 

Бр. 84 
15 мај 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

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

Ч л е н о в и : 
Борислав Личеноски, с. р. Слобода Селиќ, с. р. 
д-р Ана Јурин Жилиќ, с. р. Михаило Лековиќ, с. р. 

Душан Гламочак, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА НЕЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕ-
НОТ 2 СТАВ 1 ОД ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНАТА ПРИЗРЕН ЗА НАЈВИСОКИТЕ 
ИЗНОСИ НА СТАНАРИНИТЕ, ЗАКУПНИНИТЕ И 
ДРУГИТЕ НАДОМЕСТОЦИ И ЗА ОДРЖУВАЊЕТО 
НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, СТАНОВИТЕ И ДЕ-
ЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ОПШТИНАТА ПРИЗРЕН 

I. Уставниот суд на Југославија ја разгледуваше 
согласноста на одредбата од членот 2 став 1 од 
Одлуката за највисоките износи на станарините, 
закупнините и другите надоместоци и за одржува-
њето на станбените згради, становите и деловните 
простории на територијата на општината Призрен, 
што ја донесе Собранието на општината Призрен 
под број 01-112/1 од 29 декември 1966 година - со 
одредбите на членот 31 став 3 од Основниот закон за 
стопанското работење (стопанисувањето) со станбе-
ните згради во општествена сопственост („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/65 и 50/68), па најде дека има 
основ за испитување на нејзината законитост. 

Во наведената одредба на Одлуката е предви-
дено износот на станарината да не може да биде по-
голем од 4% од вредноста на станот што е утврдена 
со валоризацијата во 1965 година според методата на 
болувањето за становите изградени до 31 декември 
1964 година, односно од вредноста на станот спрема 
цената на изградбата или набавната цена на згра-
дата односно станот за становите изградени по 31 
декември 1964 година. 

Изложениот начин за определување на највисо-
киот износ на станарината за одделни категории ста-
нови укажува на фактот дека елементот „вредност 
на станот" не е подеднакво третиран за сите станови 
во рамките на иста категорија станови. Имено, за 
становите што се изградени до 31 декември 1964 го-
дина елементот „вредност на станот" се зема на ни-
вото на валоризираната вредност, а за становите 
што се изградени по 31 декември 1964 година еле-
ментот „вредност на станот" се зема на нивото на 
цената на чинењето односно на продавната цена на 
станот, која е речиси секогаш поголема од валори-
зираната вредност на таков стан. Таквото определу-
вање на највисокиот износ на станарината за од-
делни категории станови во практиката доведува до 
различна граница на највисоките износи на стана-
рината за една иста категорија станови, зависно од 
времето на нивната изградба. 

II. Сојузните закони од станбената област, да-
вајќи им овластување на општинските собранија да 
пропишуваат највисоки износи на станарините за 
одделни категории станови, го обврзуваат општин-
ското собрание при такво регулирање да води смет-
ка за определените елементи и критериуми со тоа 
што тие да мораат да бидат единствени за односната 
категорија станови, така што за определената кате-
горија станови да се добие единствена граница на 
највисокиот износ на станарината. Според тоа, про-
пишувањето од страна на општинските собранија на 
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различни елементи и критериуми за определување 
на највисоки износи на станарината за иста катего-
рија станови не е во согласност со законот. 

III. Врз основа на изложеното Уставниот суд на 
Југославија 

о д л у ч и : 

1. Се укинува одредбата на членот 2 став 1 од 
Одлуката за највисоките износи на станарините, за-
купнините и другите надоместоци и за одржувањето 
на станбените згради, становите и деловните просто-
рии на територијата на општината Призрен, што ја 
донесе Собранието на општината Призрен под број 
01-112/1 од 29 декември 1966 година, а која гласи: 

„Годишниот износ на станарината не може да 
биде поголем од 4% (четири) од вредноста на станот 
што е утврдена со валоризацијата во 1965 година, 
според методата на болувањето за становите изгра-
дени до 31 декември 1964 година, во смисла на од-
редбите од Одлуката од Собранието на општината 
Призрен за повторното утврдување вредноста на 
станбените згради и становите во општествена соп-
ственост и Одлуката за утврдување Вфедноста на 
станбените згради и становите во сопственост на 
граѓани и граѓански правни лица на територијата на 
Општината Призрен, односно од вредноста на утвр-
дувањето спрема цената на изградбата или набав-
ната цена на зградата, односно станот за становите 
изградени по 31 декември 1964 година." 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени лист АПК и М". 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и судии: Неда Божиновиќ, д-р Јерко Рад-
мил овиќ, д-р Асен Групче, Шефкет Маглајлиќ, Јоже 
Земљак и д-р Иво Сунариќ. 

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

У бр. 22/68 
21 март 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. 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, доне-
сува 

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

РЕПУБЛИКА ИСЛАНД 

I 
Се назначува 
Илија Топалоски, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Кралството Норвешка, за из-

вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Ре-
публика Исланд, со седиште во Осло. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 90 
9 мај 1969 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, доне^ 
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА ЛИБЕРИЈА 

I 
Се отповикува 
Иво Клеменчиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ли-
берија. 

II 
Се назначува 
Трифун Николиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Гана, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република Ли-
берија, со седиште во Акра. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 91 
9 мај 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
"Социј а листичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги во из-
градбата и јакнењето на оружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија И 
за особени успеси во раководењето со воените еди-
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ници, во нивното зацврстување и оспособување за 
одбрана на независноста на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

интендантските заставници: Акановић Алексе 
Радован, Цветановски Атанаса Живко. Кусаливић 
Мије Ристо, Лазић Марка Душан, Муцић Јакуба 
Павле, Тошић Петра Данило, Живковић Милована 
Миливоје; 

заставниците на административна служба: 
Алексић Јована Илија, Биорац Милуна Јарослав, 
Боромиса Рада Мићо, Брповић Ђуре Ваеилије, Ци-
меша Марка Душан, Дамјановић Батрића! Ђорђе, 
Давидовић Стевана Радмило, Ђорђевић Трајка Са-
во, Ђурикин Војина Миленко, Ивковић Љубомира 
Љубивоје, Јанчић Душана Љубан, Јанковиќ Мирка 
Рађен, Јовановић Кремана Радомир, Јововић Крсте 
Здравко, Костић Милана Живко, Ковачевић Благо-
те Милош, Козлина Станка Милутин, Лилић Ђорђа 
Александар, Лончар Марка Гојко, Мандић Николе 
Митар, Марчетић Јована Симо, Марковић Алексе 
Владимир, Матијашевић Пере Бранко, Михајловић 
Благоја Божо, Миленковић Симе Добривоје, Мило-
сављевић Миломира Милорад, Милошевић Видоја 
Живојин, Мишчевић Јована Илија, Младеновић Ра-
дивоја Велизар, Мужек Мирка Јанко, Негри Марка 
Маријан, Никић Вукашина Живојин, Николић Га-
врила Душан, Новаковић Павла Радомир, Обрадовић 
Обрада Стеван, Павичевић Владимира Предраг, 
Павлица Миле Вујо, Павловић Вошка Мирослав, 
Пезо Мате Љубомир, Поточник Антона Петар, Ри-
становић Љубомира Милош, Скендер Маре Звонко, 
Солујић Јеврема Раде, Станојевић Миленка Стани-
слав, Стевановић Илије' Драгољуб, Стојановић Ми-
лана Божидар, Стојковић Витомира Вучко, Шујдо-
вић Сто ја дина Љубиша, Томић Душана Радивој е, 
Васовић Милутина Никола, Видаковић Божидара 
Урош, Витас Милана Петар, Вукојевић Љубомира 
Миленко; 

пешадиските заставници: Бабић Стевана Павле, 
Дамљановић Љубинка Милољуб, Хруза Августина 
Августин, Илиевски Ефтимов Благое, Јаковљевић 
Драгољуба Милосав, Крижишник Валентина Вален-
тин, МиЛовановић Милорада Војислав, Ристић Ми-
рослава Драгослав, Рогуљ Јакова Иван, Векић Ни-
коле Спасо, Величков Ристе Стоимен; 

техничките заставници: Богосављевић Стевана 
Жарко, Иликовски Анђелка Илија, Киш Андриј е 
Александар, Ковачевић Јездимира Славко, Лазовић 
Глише Милијанко, Маневски Манасие Киро, Мато-
вић Војина Радош, Михановић Ивана Мато, Милић 
Драгомира Радомир, Миличевић Петра Иван, Мрво-
шевић Петра Јован, Панчић Алексе Градимир, Ста-
менић Миленка Иван, Станој евић Новак а Милутин, 
Стојковић Милоша Драгослав, Шпирић Симе Слав-
ко, Тодоровић Милисава Велимир; 

артилериските заставници: Божић Мартина 
Стјепан, Ђири Ивана Иван, Миловановић Живана 
Милентије; 

заставниците на сообраќајна служба: Чумић 
Маринка Драгиша, Данилов Веселина Иван, Марин-
ковић Јање Драгиша, Милановић Борисава Брани-
слав, Милутин Мате Анте, Рајковић Трифуна Ко-
стадин, Ристић Љубомира Тихомир, Стојковић Јо-
сифа Милорад, Зечевић Стевана Лазар; 

инженериските заставници: Дабановић Душана 
Богдан, Петровић Ђорђа Љубомир, Винчић Михајла 
Милан; 

ветеринарниот заставиник: Ђекић Милосава 
Светолик; 

заставниците на финансиска служба: Ђорђевић 
Владимира Боривоје, Марковић Ивана Љубо; 

заставниците на оклопни единици: Компара Ан-
тена Иван, Милутиновић Драгомира Чедомир, Ста-
менковић Зафира Стојадин; 

заставниците за врска: Мандић Уроша Мирко, 
Маринковић Светозара Драгиша, Милошевић Видо-
ја Никола, Мпшковић Ђорђа Јован, Обрадиновић То-
дора Спасоје, Толић Ми лутина Миодраг, Томаш Ри-
сте Душко, Томић Драгутина Сретен, Згоњашш Ми-
ле Остоја; 

постарите водници I кл. на административна 
служба: Аџић Јове Лука, Андрић Јосипа Драгу-
тин, Анђелић Душана Љубиша, Антић Вукосава Бо-
гољуб, Богдановић Гаврила Радомир, Глоговац Бла-
гоја Драго, Глумац Фрање Драгутин, Јевтовић Доб-
росава Проко, Милосављевић Светнелава Саво, Ми-
тић Кузмана Бо'јан, Пожар Антона Вилко, Стојано-
вић Саве Бранислав; 

техничките постари водници I кл.: Богићевић 
Блаже Јолета, Јосиповић Стеве Бојо, Малиџан Ви-
дана Милорад, Маринић Јоже Милан, Теодорчевић 
Ђуре Радован; 

интендантските постари водници I кл.: Бијелић 
Пепе Чедо, Ћировић Михаила Милун, Хаџикадунић 
Мустафе Мухамед, Костић Љубомира Методије, 
Пилиповић Миле Јово, Зулић Османа Шевка; 

пешадиските постари водници I кл.: Црномар-
ковић Цвије Михајло, Димић Милосава Благоје, 
Поповић Милорада Миодраг, Станојевић Живадина 
Љубиша; 

постарите водинци I кл. за врска: Искреновић 
Тихомира Славко, Ковачевић Војина Радомир, Ми-
љановић Станка Ранко, Радомировић Василија Ду-
шан; \ 

постариот водник I кл. на оклопни единици: 
Николић Цветка Михајло; 

поморскиот постар водник I кл.: Смиљанић Дра-
гољуба Милоје; 

санитетскиот постар водник I кл.: Татарић Мио-
д р а г Бранислав; 

ветеринарниот постар водник: Бојовић Веселина 
Миладин; 

постарите водници на оклопни единици: Ђорђе-
вић Милосава Ђорђе, Николић Раденка Бранко, Вра-
њанац Стојана Драгомир; 

постарите водници на административна служба: 
Јовановић Тихомира Живојин, Макеимовић Драгу-
тина Милутин, Писарић Симе Душан, Зулевић Ни-
коле Петар, Живчић Бартола Бранко; 

постарите водници за врска: Крстановић Мије 
Маријан, Шпадина Мате Мартин; 

пешадиските постари водници: Лаић Милана 
Драган, Митровић Владимира Миливоје, Папић Но-
вице Милорад, Ристић Благоја Радивоје; 

техничките постари водници: Љубоја Обрада 
Бранко, Малешевић Миле Сава; 

артилериските постари водници: Одобашић Ме-
хмеда Алија, Рончевић Ђуре Бранко; 

интендантскиот постар водник: Тадић Арсе 
Свето; 

инженерискиот постар водник: Вукша Миле 
Божо; 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување -на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

санитетските капетани: Цекић Добривоја Мио-
драг, Цветковић Влајка Душан; 

техничкиот капетан: Пуришић Радивоја Бранко; 
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техничките поручници: Антонић Момчила Алек-
сандар. Јовановић Николе Радисав, Вучић Мило ја 
Љубиша; 

артилериските поручници: Чабрило Симе Дра-
го; Сјауш Андрија Винко; 

интендантскиот поручник: Перовић Саве Мило-
рад; 

поручиикот за врска: Зарић Славка Чедомир; 
техничките потпоручници: Борисављевић Душа-

на Славољуб, Дражић Буде Милан, Глуш^ћ Франца 
Винценц, Јеремић Драгоелава Боривоје, Петрушић 
Фрањб Иван, Стојановић Р а д и с а в Драгомир; 

потпоручниците за врска: Драшковић Живојина 
Предислав, Лазаревић Драгомира Миодраг, Радовић 
Јездимира Павле; 

пешадиските потпоручници: Гориншек Карла 
Карел, Зекановић Божидара Милутин; ^ 

потпоручникот на сообраќајна служба: Матовић 
Луке Радој ле; 

потпоручниците на геодетска служба: Сокић 
Вошка Радиша, Тољ Марко Веселко, Вуковић Та-
наска Михаило; 

воените службеници VI кл. на музичка служба: 
Божић Јанка Душан, Јуречиђ Франца Андреј; ^ 

воениот службеник VIII кл. на музичка служба: 
Димитријевић Димитрија Синиша; 

воениот службеник VIII кл. на административна 
служба: Лончар Владимира Милка; 

воениот службеник IX кл. на административна 
служба: Милекић Јанка Невенка; 

пешадиските заставници: Илић Илије Петко, 
Наранчић Раде Милан; 

заставникот на административна служба: Мар-
ковић Радоја Драгољуб; 

интендантскиот заставник: Оташевић Сретена 
Душан; 

техничките зас?тавници: Павловић Вукмира 
Јулија, Павловић Светомира Владимир; 

артилерискиот постар водник I кл.: Бабић Ива-
на Иван; 

интендантските постари водници I кл.: Ћаго 
Ибре Илија, Љутовић Тахира Хајро, Пејић Јакова 
Милун, Рајић Андрије Божо, Спасојевић В л а д и н а -
ва Радојко; 

пешадискиот постар водник I кл.: Башић Вида 
Мирко, Ивковић Добривоја Чедомир; 

техничките постари водници I кл.: Јокановић 
Саве Јефто, Ђајић Радована Благоје: 

постариот водник I кл. за врска: Миловановић 
Недељка Тихомир, Којић Владана Димитрије; 

санитетскиот постар водник I кл.: Поповски 
Анѓел Јордан; 

постарите водници I кл. на административна 
служба: Пустак Ђуре Ђуро, Симоновић Бранислава 
Милентија; 

постариот водник на административна служба: 
Андрић Срећка Драгољуб, Ђуровски Најче Свето-
зар, Хинић Петра Милорад, Крстић Душана Томи-
слав, Крунић Мирка Војислав, 'Станковић Милути-
на Божидар, Шимић Амбре Анте, Вуксановић Ми-
лутина Младен; 

Бр. 179 
22 декември 1967 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Четврток, 22 мај 1969 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

328. Уредба за дополнение на Уредбата за ус-
ловите за работењето на преставништва-
та на странски ф и р м и во Југославија — 713 

329. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за определување премија за волна 
во 1969 година - . - - - - - - 713 

330. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за давање регрес при продажба 
на вештачки ѓубриња во 1969 година за 
потребите на земјоделството и шумар-
ството — — — — — — — — —" 713 

331. Одлука за дополнение на Одлуката за ви-
сочината на делот од амортизацијата ,п,о 
кој работните организации можат да ку-
пуваат девизи за плаќање на опрема и 
резервни делови — — — — — — — 714 

332. Одлука за дополнение на Одлуката за" 
обврската на спогодување на стопански 
организации при увозот и извозот на о-
пределени производи и на вршење услуги 714 

333. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за определување на стоки чиј 
извоз и увоз е регулиран — - — — 714 

334. Одлука за утврдување на процентот за 
распределба на приходот на Југословен-
ската лотарија — — — — — — — 716 

335. Решение за распределба на делот на при-
ходот на Југословенската лотарија во 1969 
година што им припаѓа на општествените 
организации од членот 26 од Законот за 
Југословенската лотарија — — — — 716 

336. Наредба за измена на Наредбата за 
определување на посебните услови за у-
потреба на отпадоците и остатоците од 
алуминиум и негови легури — — — — 717 

337. Наредба за дополнение на Наредбата за 
височината на посебната давачка при у-
возот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи — — — — — — — 718 

338. Решение за дополнение на Решението за 
овластување на здравствените установи 
што можат да вршат имунизација против 
жолта треска и колера на лица во меѓу-
народниот сообраќај — — — — - 713 

339. Решение за пробен попис на населението 
и становите — — — — — — — — 719 

340. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на галвански 
навлаки — — — — — — — — — 719 

341. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на повторните избори на 
пратеници за Стопанскиот собор на Со-
јузната скупштина во изборните единици 
3 - Ја јце и 12 - Требиње - - - - 719 

342. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на повторниот избор на 
пратеник за Просветно-културниот собор 
на Сојузната скупштина во Изборната е-
диница 3 — Ја јце — — — — — — 720 

Одлука за незаконитоста на одредбата од чле-
нот 2 став 1 од Одлуката на Собранието 
на општината Призрен за највисоките из-
носи на станарините, закупнините и дру-
гите надоместоци и за одржувањето на 
станбените згради, становите и деловните 
простории на територијата на општината 
Призрен - ' — — - — — - — — 721 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Издава Новинска установа Службен лист на СФРЈ , Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 22С 
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