
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски словенечки 
македонски албански и унгарски la 
зик - Огласи според тарифата -
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство за претплата, 
посебни изданија г огласи 60S 3-291-2 

Четврток, 22 јули 1971 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 31 ГОД. XXVII 

Цена на овој број е 6 динари. -
Претплатата ?а година и внесува 

динари - Редакција Улица Јо-
вана Ристиќа бр 1 Пошт фах 226. -
Тел Р фин и централа 50-931. 50-932. 50-935 
9 50-934: Претплатив служба 51-732; 

Продажна елужбз 51-671 
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Врз основа на член 16 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69. 50/69. 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71 
и 25/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО РАБОТ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ 
ВО СМИСЛА НА ЧЛ 16 И 17 ОД ЗАКОНОТ ЗА 

ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 
1. Во Одлуката за утврдување на делот на де-

визите што работните организации можат да ги ко-
ристат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66, 
48/66, 33/67, 54/67 и 9/69) по точка 5 се додава нова 
точка 5а, која гласи: 

„5а. Во основицата за пресметување на про-
центите од оваа одлука и за примена на пресме-
таните проценти влегува и вредноста на машините 
и уредите од гранка 117 — Метална индустрија и од 
гранка 119 — Електроиндустрија, како и вредноста 
на бродовите извезени на кредит." 

2. Во точка 6 се додава нов став, кој гласи: 
„Процентите од точ. 3 и 4 на оваа одлука со-

гласно ќе се применат врз девизите наплатени спо-
ред вкупната реализација на самостојната органи-
зација на здружениот -труд во претпријатието." 

3. Процентите од точка 2 на оваа одлука мо-
жат да се пресметаат врз девизните приливи оства-
рени почнувајќи од 1 јануари 1971 година. 

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

Р. п. бр. 145 
16 јули 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

3 9 4 . 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за из-
вршување на сојузниот буџет за 1971 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/71 и 29/71), во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии, со-
јузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ 
ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО 
1. Средствата за унапредување на водостопан-

ството, предвидени во раздел 13, позиција 214, рас-
п о р е д и група 16-2-21 на Сојузниот буџет за 1971 
година (во понатамошниот текст: средствата), чиј 
носител е Сојузниот секретаријат за стопанство (во 

понатамошниот текст: носителот на средствата), 
можат да им се даваат на работните и други орга-
низации (во понатамошниот текст: корисникот на 
средствата) само за задачи предвидени со Програ-
мата за употреба на средствата предвидени во со-
јузниот буџет за 1971 година за унапредување на 
водостопанството (во понатамошниот текст: Прог-
рамата), која е составен дел на Одлуката за Прог-
рамата за употреба на средствата предвидени во 
сојузниот буџет за 1971 година за унапредување 
на водостопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/71). 

2. Средствата од позиција 1 до 5 на Програмата 
му се даваат на корисникот на средствата врз ос-
нова на договор за непосредно извршување на за-
дачите. Договорот го склучуваат носителот на 
средствата и корисникот на средствата. 

3. Претсметката на работите чие извршување е 
предвидено со договорот не може да се менува без 
одобрение на носителот на средствата. 

Измена на претсметката се врши врз основа на 
образложено и документирано барање на корисни-
кот на средствата. 

4. Договорот склучен помеѓу носителот на сред-
ствата и корисникот на средствата, покрај другите 
податоци, треба да содржи' обврски и права на но-
сителот на средствата во поглед исплатувањето на 
средствата и давањето аванси за извршување на 
задачите определени со договорот; обврска за вр-
шење контрола на изведувањето на задачите и 
право за запирање на работите предвидени со 
Програмата ако тие не се изведуваат квалитетно 
и во согласност со Програмата; обврска на корисни-
кот на средствата да ги изврши задачите во до-
говорениот рок и да ги врати примените средства 
ако задачите не се извршени според договорот; об-
врска на корисникот на средствата да ги подне-
сува трошоците со кои се пречекорува пресметко-
вната сума утврдена со договорот; како и одредба 
пресметковната сума да ги опфаќа и трошоците 
за организацијата на извршувањето на задачите, 
трошоците на постојан надзор, трошоците на конеч-
ната пресметка и трошоците на банката. 

5. Исплатувањето на средствата за одредени 
задачи се врши сразмерно со обемот на извршени-
те задачи, но најмногу до износ од 80% од прет-
сметковната вредност, со тоа што останатите 20% 
да му бидат исплатени на корисникот на средст-
вата по конечното пресметување на извршените 
задачи. 

6. Ако задачите не можат да се завршат во 
рокот предвиден во договорот, поради пречки нас-
танати од објективни причини, корисникот на сред-
ствата е должен за тоа да го извести носителот на 
средствата и да побара продолжување на рокот за 
извршување на задачите. 

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

Бр. 7470 
13 јули 1971 година 

Белград 

Го заменува сојузниот 
секретар за стопанство. 

Мухамед Хаџиќ, с. р. 
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Врз основа на точка 1 од Одлуката за опреде-
лување на стоките за кои стоковните контингенти 
и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 57/70), на предлог 
од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по прет-
ходно прибавеното мислење од Сојузната стопанска 
комора, сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕ-
ВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ 

ВО 1971 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/71, 15/71, 20/71 и 27/71) во точка 2 под 1 Репродук-
ционен материјал, по редниот број 19 се додаваат 
шест нови редни броеви, кои гласат: 

„Ред. Тарифен број 
број од Царинската 

тарифа 

Наименување Количина 
односно 

вредност 

74,730.00 

28,200.000 

дин. 

дин. 

19а 56.01/1 а Синтетични влакна: 
полиакрилни и иоли-
амидин 

196 Вештачки влакна 
вискозни: 

56.01/2a.l — цел-влакно од 
волнен тип 

56.01/2а.2 — цел-влакно од 
памучен тип 

19в 56.02/1 Влакна синтетички 
несечени, во кабли, 
освен полиестерски 
Синтетички влакна: 19,160.000 
— чешлани: други 
— други синтетички 

влакна 
Вештачки влакна: 
— чешлани: цел-

-влакно од па-
мучен тип, сечено 

— други: цел-влак-
но од" памучен 
тип, сечено 

Вештачки влакна: 

6,160.000 

19г 

19Д 

19ѓ 

56.04/1а.2 
56.04/16.2 

56.04/2а.1 

56.04/26.1 

56.04/2а.2 

56.04/26.2 

дин. 
дин. 

490.000 дин. 

220.000 дин. 
чешлани: цел-
-влакно од вол-
нен тип. сечено 
други: цел-влак-
но од волнен тип, 
сечено. 

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

П. бр. 10017 
8 јули 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна 
трговија, 

Мухамед Хаџиќ, с. р. 

Врз основа на член 72, во врска со член 52 став 
1 точ. 2, 6 и 7 од Законот за печатот и за другите 
видови информации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ВЕК SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Der Spiegel", што излегува 
на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република 
Германија, и тоа број 28 од 5 јули 1971 година и 
број 29 од 12 јули 1971 година. 

Бр. 650-1-22/34 
14 јули 1971 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, с. р. 

3 9 7 . 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за из-
вршување на сојузниот буџет за 1971 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/71 и 29/71), во спогодба 
со сојузниот секретар за финансии, директорот на 
Сојузниот геолошки завод издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ГЕОЛОШ-
КО" РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ПРЕД-
ВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА 

1. Средствата за геолошко-рударски истражу- , 
вачки работи предвидени во раздел 30 позиција 410, 
подгрупа 16-2 на Сојузниот буџет за 1971 година, 
чиј носител е Сојузниот геолошки завод (во пона-
тамошниот текст: Заводот) се користат за намените 
предвидени со Програмата за употреба на средствата 
предвидени во сојузниот буџет за 1971 година за 
геолошко-рударски истражувачки работи (во пона-
тамошниот текст: Програмата), која е составен дел 
на Одлуката за Програмата за употреба на сред-
ствата предвидени во сојузниот буџет за 1971 година 
за геолошко-рударски истражувачки работи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 29/71). 

2. Во рамките на средствата. распоредени со 
Програмата за одделни видови геолошко-рударски 
истражувачки работи, Заводот ги утврдува подрач-
јата, објектите и работите, како и височината на 
средствата потребни за тие истражувања. 

3. Заради извршување на Програмата Заводот 
склучува со организациите што се занимаваат со 
изведување геолошко-рударски истражувања (во 
понатамошниот текст: изведувачите на работите) 
договори за изведување на геолошко-рударски ис-
тражувачки работи. 

4. Геолошко-рударските истражувачки работи од 
Програмата им се отстапуваат на изведувачите на 
работите по пат на јавно наддавање, собирање на 
писмени понуди или со непосредна погодба. 

5. Геолошко-рударските истражувачки работи 
од Програмата се договараат врз основа на проек-
тот и претсметката на изведувачите на работите 
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прифатени од страна на Заводот и од другите учес-
ници во финансирањето на тие работи. 

6. Договорот од точка 5 на оваа. наредба, покрај 
општите податоци, треба да содржи: вкупен^износ 
на средствата потребни за извршување на геоло-
шко-рударските истражувачки работи, со назначу-
вање на средствата, предвидени со- сојузниот буџет 
и на средствата за учество; спецификација на ра-
ботите; рок во кој треба да се извршат работите: 
обврски на изведувачите на работите во поглед 
поднесувањето извештај и елаборат, како и во по-
глед начинот на изведувањето на работите и начи-
нот на трошењето на средствата; обврски на учес-
ниците во финансирањето на работите во поглед 
обезбедувањето средства за учество. 

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

Бр. 759/1 
9 јули 1971 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот 

геолошки завод, 
Павле Пејовиќ, с. р. 
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Врз основа на член 208д ст. 1 и 6 од Основниот 
закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 
54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70 и 
15/71, со исправката во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/71) собранијата на заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување на СР Босна и Хер-
цеговина, СР Македонија, СР Словенија, СР Србија 
вон од териториите на САП, СР Хрватска, СР Црна 
Гора, САП Војводина и САП Косово, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Член 1 
Се образува Сојуз на заедниците на пензиското 

и инвалидското осигурување на Југославија (во 
понатамошниот текст: Сојузот на заедниците), како 
заедничка самоуправна организација за вршење 
работи од заеднички интерес за сите заедници на 
пензиското и инвалидското осигурување (во пона-
тамошниот текст: заедниците). 

Седиштето на Сојузот на заедниците е во 
Белград. 

Член 2 
Сојузот на заедниците, во рамките на само-

управниот договор: 
1) организира меѓусебна соработка на заедни-

ците заради регулирање на одредени меѓусебни 
односи, заради остварување на заедничките инте-
реси и размена на искуства во регулирањето на 
правата и обврските од пензиското и инвалидското 
осигурување; 

2) дава предлози и мислења за склучување на 
меѓународни односно меѓудржавни конвенции и 
спогодби што се однесуваат на пензиското и инва-
лидското осигурување; 

3) врши работи на орган за врска со соодвет-
ните странски органи, склучува спогодби со тие 
странски органи за меѓусебни права и обврски и 
врши^ други работи во врска со спроведувањето на 
конвенциите односно спогодбите, кога за тоа со 
важечките прописи е овластен; 

4) соработува со странските национални органи-
зации на пензиското и инвалидското осигурување, 
со Меѓудржавната организација за социјална си-
гурност и со други соодветни меѓународни орга-
низации; 

5) врши работи што со закон се ставени во 
надлежност на Југословенската заедница на соци-
јалното осигурување и на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување, како и други работи што 
од заедниците односно од одделна заедница ќе му 
се доверат. 

Член 3 
Орган на управувањето на -Сојузот на заед-

ниците е Советот на Сојузот на заедниците (во по-
натамошниот текст: Советот) во кој заедниците из-
бираат по три претставници. 

Советот има претседател и заменик-претседател. 
Претседателот на Советот го претставува Со-

јузот на заедниците. 
Советот ќе се конституира и ќе започне со ра-

бота најдоцна 8 дена од денот нч отуѓувањето во 
сила на оваа одлука. 

Член 4 
Статутот на Сојузот на заедниците го донесува 

Советот. 
Предлог-статутот на Сојузот на заедниците Со-

ветот ќе го изработи најдоцна до 30 септември 1971 
година и ќе им го достави на заедниците на 
мислење и на давање согласност. 

Советот го донесува статутот со ,двотретинско 
мнозинство гласови на сите членови на Советот. 

Статутот мора да биде донесен најдоцна до 31 
декември 1971 година. 

Член 5 
До донесувањето на статутот стручните, фи-

нансиските и административните работи од надлеж-
ност на Сојузот на заедниците ќе ги врши службата 
на досегашниот Сојузен завод за социјално осигу-
рување, како стручна служба на Сојузот на 
заедниците. 

Член 6 
Програмата на дејноста на Сојузот на заедни-

ците за второто полугодие на 1971 година, како и 
финансиските средства потребни за реализација на 
програмата и за други заеднички потреби (финан-
сиски план), ќе ги утврди Советот во договор со 
заедниците. 

Финансиските средства од став 1 на овој член 
ќе ги обезбедат заедниците на начинот како што е 
вршено обезбедувањето средства за финансирање 
на Југословенската заедница на социјалното осигу-
рување во првото полугодие на 1971 година. 
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Член 7 
До донесувањето на статутот на Сојузот на 

за.едниците Советот со општ акт ќе ја регулира 
постапката за работа на Сојузот на заедниците, ќе 
ја пропише организацијата на стручната^ служба и 
систематизацијата па работните места и ќе именува 
раководител на стручната служба на Сојузот на 
заедниците и ќе ги одреди неговите овластувања. 

Член 8 
Ова одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Собрание на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на СР Босна и 
Херцеговина, СК бр. 98/71 од 31 мај 1971 
година 

Претседател, 
Радивое Калаба, с. р. 

Собрание на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на СР Македо-
нија, бр. 82/3 од 15 јуни 1971 година 

Претседател, 
Мара Минанова, с. р. 

Собрание на Заедницата па пензиското и 
инвалидското осигурување на СР Слове-
нија, Шт. с-17/7-71 од 1 јуми 1971 година 

Претседател, 
Јоже Глобачник, с. р. 

Собрание на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на СР Србија 
вон од териториите на САП — 01/1 бр. 
6752/1 од 25 јуни 1971 година 

Претседател, 
Момир Бошковиќ, с. р. 

Собрание на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на СР Хрватска, 
СЗМ'И-бр. 29/71 од 27 мај 1971 година 

Претседател 
Иван Котиќ, с. р. 

Собрание на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на СР Црна 
Гора, СЗПИО бр. 39/71 од 15 јуни 1971 
година^ 

Претседател, 
Душан Шаровиќ, с. р. 

Собрание на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на САП Војво-
дина, бр. 04-8.1/17-68 од 24 мај 1971 година 

Потпретседател, 
Јосип Тот, с. р. 

Собрание на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на САП Косово, 
бр. 1050 од 25 јуни 1971 година 

Претседател, 
Рефик Агај, с. р. 

3 9 9 . 

Врз основа на член 6 од Одлуката за образу-
вање Сојуз на заедниците на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 31/71), во договор со заедниците на 
пензиското и инвалидското осигурување, Советот на 
Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИ-
ЦИТЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИО-

ДОТ ЈУЛИ—СЕПТЕМВРИ 1971 ГОДИНА 
1. До утврдувањето на програмата на дејноста 

на Сојузот на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување на Југославија и до обез-
бедувањето на потребните финансиски средства за 
реализација на таа програма и за други заеднички 
потреби во второто полугодие на 1971 година, ќе 
се врши привремено финансирање на потребите на 
Сојузот на заедниците на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Југославија за јули, август 
и септември 1971 година. 

Средствата за привременото финансирање се 
обезбедуваат од придонесот на заедниците на пен-
зиското и инвалидското осигурување, и тоа во 
износ од 1,079.035 динари. 

2. Износот од точка 1 на оваа одлука го обез-
бедуваат заедниците на пензиското и инвалид-
ското осигурување, и тоа: 

Динари 

1) СР Босна и Херцеговина 139.235 
2) СР Македонија 65.815 
3) СР Словенија 179.105 
4) СР Србија 243.475 
5) СР Хрватска 289.225 
6) СР Црна Гора 31.140 
7) САП Војводина 112.365 
8) САП Косово 18.725 

3. Заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување ќе го уплатат придонесот од точка 2 
на оваа одлука во три еднакви месечни рати на 
жиро-сметката на Сојузот на заедниците на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Југославија. 

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

Бр. 3/71 
30 јуни 1971 година 

Белград 

Совет на Сојузот на заедниците на пензиското и 
инвалидското осигурување на Југославија 

Претседател, 
Игнац Нагоде, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ПРАВИЛНИЦИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ВИШАТА 

ПЕДАГОШКА ШКОЛА ОД БЕЛГРАД 

I. Група професори од Вишата педагошка школа 
од Белград му поднесоа барање на Уставниот суд на 
Југославија да се поведе постапка за оценување 
на законитоста на опие одредби од правилниците 
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За распределба на личните доходи на работниците 
на Вишата педагошка школа од Белград од 30 ок-
томври 1970 година и од 26 март 197d година, што 
се однесуваат на определувањето на личните доходи 
на професорите на кои, врз основа на член 102 
став 2 од Основниот закон за работните односи, не 
им престанала работата во училиштето иако им е 
укинато работното место. Сметајќи дека има основ 
да се оцени согласноста на наведените правилници 
со Основниот закон за работните односи, Судот го 
прифати барањето за поведување постапка. 

II. Врз основа на доказите и изјавите од под-
носителите на барањето и од претставникот на Ви-
шата педагошка школа дадени во писмените подне-
соци и на јавната расправа, е утврдена следната 
фактична состојба: 

Поради измените на наставни-от план и програ-
мата на Вишата педагошка школа, до кои дојде врз 
основа на заклучокот на Собранието на Социјали-
стичка Република Србија за мерките за рациона-
лизација на мрежата и на структурата на високо-
школсхите установи, укинати се работните места на 
наставници по француски, англиски и руски јазик, 
како и работните места на наставници по историја 
и географија. Со укинувањето на работните места 
дојде до престанок на работата на еден број на-
ставници односно до нивно распоредување на други 
соодветни работни места, додека на другиот број 
наставници што не се распоредени не им престанел 
работниот однос поради примена на член 102 став 2 
од Основиот закон за работните односи. Според таа 
законска одредба, без согласност на работникот не 
може да престане работата ниту во случај на уки-
нување на работното место ако се во прашање 
работници кои имаат најмалку 30 години (жени — 
најмалку 25 години) пензиски стаж. 

По измените на наставниот план и програмата 
на Школата донесен е Правилникот за распределба на 
личните доходи на работниците на Вишата педа-
гошка школа од 30 октомври 1970 година, кој по-
доцна во текот на учебната година е заменет 
со Правилникот за распределба на личните до-
ходи на работниците на Вишата педагошка шко-
ла од 26 март 1971 година. И во едниот и во 
другиот правилник при определувањето на ви-
сочината на личните доходи на работниците 
се тргна од принципот дека основниот дел на 
личниот доход им припаѓа на сите работници што 
се во работен однос, а додаток за одржување на 
редовни часови на предавања и вежби дека може 
да им се додели само на оние наставници што 
одржуваат редовни часови на предавања и вежби. 
Основниот дел на личниот доход се изразува во 
поени, чиј број зависи од сложеноста и тежината на 
работата и од одговорноста на работното место, до-
дека посебниот додаток за одржување редовни ча-
сови на предавања и вежби се определува според 
бројот на годините поминати во вршење на работите 
од својата струка."Бројот на поените за основниот 
личен доход на професор на Вишата педагошка 
школа изнесува до 700, а бројот на поените за 
наведениот додаток ако професорот има над 30 
години поминати во вршење на работите од својата 
струка изнесува 200. 

Според изложеното, Вишата педагошка школа 
во наведените правилници поаѓа од тоа дека во 
одредувањето на личниот доход на професорите мора 
да постои разлика помеѓу оние чие работно место не е 
укинато и оние чие работно место е укинато. Имајќи 
предвид дега се во прашање професори кои имаат 
над 30 години (жени над 25 години) пензиски, стаж, 
разликата во личните доходи изнесува 200 поени 
во однос на другите професори со исти години слу-
жба и со исти квалификации. Со други зборови тоа 
значи дека професорите на кои работното место не 
им е укинато добиваат доход кој за нешто поведе 
»д една третина е поголем од доходот на професо-
рите чие работно место е укинато. 

III. Врз основа на ваквата фактична состојба, . 
земајќи го предвид мислењето на Сојузниот совет 
за труд, на Советот на Сојузот на синдикатите на 
Југославија и на Републичкиот секретаријат за 
образование, наука и култура, Судот пријде кои 
оцена на прашањето дали ваков начин па одреду-
вање на личните доходи е во согласност со законот. 
Оценувајќи го сива прашање Судот тргна од стано-
виштето дека Вишата педагошка школа, врз основа 
на член 83 од Основниот закон за работните односи, 
е овластена самостојно да ги утврдува основите и 
мерилата според кои ја врши распределбата на 
средствата за лични доходи и да го утврдува работ-
ниот придонес според кој работниците учествуваат 
во распределбата. Меѓутоа, таквото овластување на 
Школата може да биде користено само под условите 
определени во законот. 

Во член 102 став 2 од Основниот закон за работ-
ните односи е предвиден исклучок од правилото 
дека на работникот му престанува работата и без 
негова сагласност ако му е укинато работното место. 
Работниците кои имаат најмалку 30 години (жени — 
најмалку 25 години) пензиски стаж остануваат на 
работа во истата работна организација иако им е 
укинато работното место. Според сфаќањето на Су-
дот таа законска одредба, иако изречно не им гаран-
тира одреден личен доход на работниците чие ра-
ботно место е укинато, треба да се сфати така дека 
на работникот кој и по укинувањето на работното 
место останува во работната организација мора да му 
биде обезбеден личен доход кој не може да биде 
суштествено различен од личниот доход на работни-
ците кои останале на своите работни места, а кои ги 
исполнуваат истите услови за вршење на работите 
на тие работни места. При тоа, основите и мерилата 
за распределба на средствата за лични доходи што 
се одредени со општите акти на работната органи-
зација важат еднакво како за работниците чии ра-
ботни места се укинати така и за работниците кои 
остануваат на работа. Судот имено смета, ако се 
тргне од становиште дека работната организација 
може да им ги одредува без никакво ограничување 
личните доходи на работниците чии работни места 
се укинати, дека член 102 став 2 на Основниот 
закон за работните односи не би претставувал за-
штита која беше основен мотив на законодавството 
и би ги довел работниците во положба правото на 
старосна пензија да го остваруваат со значително 
пониски лични доходи. 

Во овој случај, според мислењето на Судот, Со-
ветот на Вишата педагошка школа донесувајќи ги 
правилниците во 1970 и 1971 година очигледно трг-
нал по патот на одредување различни основи и ме-
рила за распределба на средствата за лични доходи 
на работниците чии работни места се укинати, а 
што е спротивно на смислата на член 102 став 2 на 
Основниот закон за работните односи. 

Судот ги ценеше и наодите на претставникот 
на Вишата педагошка школа, изнесени на јавната 
расправа, за тоа дека би било спротивно на устав-
ниот принцип на распределба според трудот ако 
наполно би се изедначиле работниците кои работат 
и работниците кои не работат. Судот го прифаќа 
становиштето дека еден од основните принципи на 
Уставот е личниот доход на работниците да се 
одредува според трудот. Меѓутоа, од друга страна 
треба да се има предвид дека овде е во прашање една 
ситуација, кога во извесна мера се запоставува тој 
уставен принцип заради обезбедување на уставниот 
принцип за сигурноста на работниот човек и за 
гарантирањето на неговите основни права. При тоа 
Судот смета дека принципот на распределба според 
трудот треба да се сфати така што да не може да 
се исклучи минатиот труд при одредувањето висо-
чината на личните доходи на работниците. 

IV. Бидејќи Основниот закон за работните од-
носи утврдува одредени права на работниците на кои 
не им престанува работата иако работните места им 
се укинати, а не одредува од кои средства можат 
да се реализираат правата на личниот доход, во 
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текот нз јавната расправа е покренато прашање 
како можат работните органг43чции, а по :ебно 'уста-
новите, да обезбедат финансиски средства за реа-
лизација на овие права за работниците на кои се 
однесува член 102 став 2 од Основниот закон за 
работните односи. 

По повод ова прашање Судот не сметаше за 
потребно да оценува каква ситуација постоела во 
Вишата педагошка школа во 1970 и 1971 година и 
дали на Школата и биле обезбедени финансиски 
средства за исплата на личните доходи на профе-
сорите чии работни места се укинати. Меѓутоа, Су-
дот смета дека постои обврска на органот односно 
организацијата што обезбедува средства за редов-
ната дејност иа Школата да обезбеди и средства за 
реализација на со закон утврдените права на про-
фесорите кои остануваат во училиштето а чии ра-
ботни места се укинати. Средствата за исполнување 
на овие законски обврски не мораат да и се дадат 
на Школата посебно, ако тоа одговара на начинот на 
финансирањето на Школата, туку тие можат да бидат 
дадени и како дел на вкупните средства за финан-
сирање на редовната дејност на училиштето. Меѓу-
тоа, во тој случај Школата, како што е речено по-
горе, не може да утврдува други основи и мерила 
за распределба на средствата за лични доходи на 
професорите кои остануваат во училиштето а чии 
работни места се укинати. 

V. Врз основа на член 241 став 1 точка 3 од 
Уставот на СФРЈ и член 35 став 2 од Законот за 
Уставниот суд на Југославија, а по одожаната јавна 
расправа, Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

1. Одредбата на член 10а од Правилникот за 
распределба на личните доходи на работниците на 
Вишата педагошка школа од Белград, од 30 октом-
ври 1970 година, до колку со неа се исклучува п п а в ^ о 
на додаток за одржување на редовни часови на 
предавања и вежби на професорите на кои не им 
престанала работата иако им се укинати работните 
места, не беше во согласност со член 102 став 2 од 
Основниот закон за работните односи. 

2. Одредбите на чл. И и 12а од Правилникот за 
распределба на личните доходи на работниците на 
Вишата педагошка школа од Белград од 26 март 
1971 година не се во согласност со Основниот закон 
за работните односи, до колку со нив им се и с к л у -
чува правото на додаток за одржување редовни ча-
сови на предавања и вежби на професорите на кои 
не им престанала работата иако им се укинати 
работните места (член 102 став 2 од Законот). 

3. Оваа одлука (точ. 1 и 2) произведува правно 
дејство'предвидено во член 31 став 1 точка 4 на 
Законот за Уставниот суд на Југославија. 

4. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" и во Вишата педагошка школа во Бел-
град на начинот на кој се објавз^ваат општите акти 
на Школата. 

VI. Уставниот суд на Југослав^ а ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и членови па Судот Иван Божичевиќ, Неда 
Божиновиќ, д-р Асен Групче, Радојка Катиќ, д-р 
Александар Фира, Никола Срзентиќ, д-р Иво Су-
паниќ и Јоже Земљак. 

У бр. 530/70 
9 јуни 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на член 34 од Законот за народната 
одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69), а на 
предлог од Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Црна Гора, Претседателот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА И ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ КОМАНДАНТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

1. Се разрешува од должноста на командант на 
Републичкиот штаб за народна одбрана на Соција-
листичка Република Црна Гора Видое Жарковиќ, 
поради зафатеност на други работи. 

2. Се именува за командант на Републичкиот 
штаб за народна одбрана на Социјалистичка Репу-
блика Црна Гора Крста Грозданиќ, досегашен ре-
публички секретар за народна одбрана. 

Р. бр. 596/1 
8 јули 1971 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 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за примерни заслуги и 
умешност во работата на развивањето постојан по-
лет заради остварување на поставените задачи во 
единиците во кои раководат, како и за создавање 
услови за постигање исклучително добри успеси во 
своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

санитетските полковници; Биочина Мате Јозо, 
Краљевиќ Алејарда Љубомир, Милано Салватора 
Антонио; 

пешадиските полковници: Контић Живка Ви-
доје, Станчић Нике Мате; 

артилерискиот - полковник: Станковић Бранка 
Миливоје; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

капетаните ста боен брод: Бабић Алексе Ђокан, 
Кржељ' Ђуре Никола; 

полковникот на оклопни единици: Баџим Мате 
Крсто; 

морнаричкотехничките полковниици: Добрић 
Ивана Драго, Мартинац Ивана Кузма, Полута Ива-
на Спасо, Сумић Мате Вјеко; 

полковникот на АБХ одбрана: Добша Миј е Јо-
сип ; 

артилерискиот полковник: Франковић Ивана 
Винко; 

полковниците на правна служба: Јандрић Мате 
Бранко, Матошић Пашка Дане, Соколиќ Милана 
Томислав; 
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санитетските полковници: Орландини Божа 
Иво, Палчок Изака Ведрае, Пејић Милана Алек-
сандра, Пернуш Франца Фрањо, Протега Марка 
Крунислав, Слишковић Ивана Златко; 

капетани фрегате: Анић Ивана Јосип, Чоловић 
Тодора Петар, Фргачић Ивана Јосип, Хуић Данице 
Иван, Ивошевић Панте Дршан, Јаковлев Петра 
Љубомир, Крњац Томе Миро, Курсар Јуре Анте, 
Мастиловић Марка Бранко, Милошев Раде Алек-
сандар, Смољан Блаже Анђелко, Срзентић Шиме 
Анте, Шатара Балде Ивослав, Шперац Марина Пе-
тар, Томић Марка Владо; 

артилериските потполковници: Аш Антона Ан-
то, Бјелица Милана Саво, Церималић Омера Ка-
сим; 

интендантските потполковници: Батиниќ Миле 
"Буро, Бошковић Јакова Вицко, Копрчина Мате 
Лука, Марковић Илије Петар, Срзентић Шиме 
"Иван; 

морнаричкотехничките потполковници: Цимпић 
Ђорђа Саво, Јуришић Стјепана Миљенко, Стошић 
Линарда Мартин, Валенчић Фрање Станислав; 

потполковникот на авијација: Дракулић Николе 
Милош; 

потполковникот за врска: Флоршић Драгутииа 
Фердо; 

техничките потполковници: Герица Анте Анте. 
Јурковић Луке Никола; 

потполковници!1« на финансиска служба: Грбац 
Стјепана Маријан, Родић Симе Дамјан; 

потполковникот на градежна служба: Јакаша 
Ивана Дује; 

пешадиските потполковници: Мијић Јакова Ма-
те, Модрић Андриј е Иван, Новина Франца Матија, 
Радован Рафаела Вицко, Зупенич Едварда Албин; 

капетаните на корвета: Антић Стјепана Витомир, 
Хрвој Мартина Звонко, Јокић Милоша Љубивое е, 
Клиба Ивана Цвјетко, Лешњак Јанка Станислав, 
Миливојевић Стојана Никола, Мирковиќ Мирка Ми-
лан, Павловић Иве Анте, Шпадијер Ристе Давор, 
Валчић Јозе Фрањо, Врвишчар Мартина Јоже, Ж у -
пановић Петра Анте; 

мајорот за врска Бакија Хасана Спахо; 
техничките мајори: Брајевић Ивана Анте, Твр-

дић Анте Миленко; 
интендантските мајори: Етеровић Јуре Иво, Гро-

бишта Рафаела Зорко, Митриќ Луке Јово, Тешовић 
Јеврема Момир; 

артилерискиот мајор: Сорајић Крсте Радослав; 
поручниците на боен брод: Херо Миховила 

Марјан, Стојкип Антона Реденто; 

СО ОРДЕН ЗА. ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетанот на фрегата: Фурлан Јосипа Мирко; 
морнаричкотехничкиОт мајор: Денона Марка 

Марко; 
капетаните на корвета: Новковић Богослава 

Милош," Шарац Матије Момир; 
ветеринарниот мајор: Станимировић Михајло 

Јован; 
интгндѕнтските мајори: Воркапић Илије Никола, 

Вулић Ивана Недељко; 
техничкиот капетан I класа: Бућан Шпире Сми-

лко ; 
интен д аптеките капетани I класа: Димитров 

Димитра Ламбо, Жуљевић Михајла Фрањо; 
поручникот на боен брод: Гугић Николе Никола; 
капетаните I класа на градежна служба: Мар-

ковић Љубомира Спасоје, Немчевић Марка Милан; 
санитетските капетани I класа: Просеникљев 

Неке Томо. Шарић Стјепана Марко, Шћекић Ни-
коле Миодраг; 

,капетанот I класа на АБХ одбрана: Сремчевић 
Милисав а Милија; 

пешадискиот капетан I класа: Шуловић Тихо-
мир а Јован; 

капетанот I класа за врска: Зец Косте Божо; 
интендантските капетани: Аритоновић Милоша 

Анђелко, Јевтовић Чедомира Миодраг, Селаковић 
Радише Бранко; 

капетаните на градежна служба: Думанић Вин-
ка Дамир, Његован Виктора Анте, Жуван Ивана 
Јаков; 

капетанот за врска: Ђорђевић Јована Власти-
мир; 

санитетските капетани: Лукић Борисава Ђу-
рађ, Нанушевић Тодора Наум, Радовиќ Раде Спа-
соје; 

техничкиот капетан: Митић Витомира Милун; 
пешадискиот капетан: Павловић Војислава То-

мислав; 
калетаните на правна служба: Почуча Миле 

Никола, Станивук Илије Недељко; 
мориаричкотехничките поручници: Будиша Ми-

је Иван, Цоњар Мате Антон, Јаковљевић Алексан-
дра Петар, Риглер Бруна Атхос, Самарџић Вида 
Павао, Стојадиновић Косте Милинко, Вуковић 
Вошка Јован; 

поручниците на корвета: Цојић Милана Стани-
мир, Дрновшек Јернеја Херман, Ђоровић Самаила 
Витомир, Хедл Јосипа Владимир, Хоџа Адема, Ба ј -
рам, Јаначковић Александра Мирко, Јанковић Ми-
лића Душан, Јурић Гене Илија, Кимер Вјекослава 
Марко, Клаус Јоже Јоже, Кола Емила Јован, Ми-
лишић Анте Ивица, Прошић Богдана Никола, Ра-
довић Марка Милан, Врчек Станка Златко, Ву-
четић Љубе Ратко, Зец Петра Милан; 

техничките поручници: Грозданић Младена Ду-
шан. Хаџимустафић Османа Хајрудин, Јовић 
Цветка Јово, Стијеља Дане Илија; 

санитетскиот поручник: Пал антевски Владе 
Ђорђи; 

инжинерскиот поручник: Поповић Симе Стево; 
поручниците на финансиска служба: Ристић 

Добривоја Властимир, Врањешевић Марка Марко; 
артилерискиот поручник: Вермезовић Николе 

Владан; 
потпоручниците за врска: Богдановић Стојадина 

Милан, Чукић Душана Богољуб, Филиповић Ми-
лојка Томислав; 

артилерискиот потпоручник: Дошлов Максима 
Душан; 

поморскиот потпоручник:Хаџић Андре Чедомир; 
пешадиските потпоручници: Лакић Лаке Цви-

јетин, Лукин Душана Слободан, Новак Ивана Иван, 
Живковиќ Ђуре Станко; 

интендантските потпоручник!: Марковић Томе 
Андрија, Вучковић Николе Бранко; 

морнаричкотехничкиот потпоручник: Пауча Ни-
кола Милан; 
похморските заставниици: Алић Гашпара Томислав, 
Бојанић Цвије Драгољуб, Бошковић Станоја Јован, 
Брадвица Илије Анте, Ђурковић Ристе Мирослав, 
Ербан Леополда Еранц, Келеман Каролине Хајн-
рих, Котарец Јована Теофило, Ковачев Петра Пе-
ро, Манчић Аранђела Драгослав, Петровић Милана 
Миодраг, Сикирица Илије Милан, Шпалета Крсте 
Анђелко, Велић Дане Петар; 

техничките заставници: Антић Димитрија 
Аранђел, Цикотић Арифа Ђуле, Лампалов Шиме 
Иван, Николић Јоже Трипо, Перичић Мате Славко, 
Станојевић Петка Божидар; 

заставниците на административна служба: Ан-
тоиић Живана Живадин, Грљевић Мате Јосип, Кор-
дић Назифа Хамдија, Максим овић Добривоја Ма-
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ринко,^Милетић Светолика Милета, Милошевић Је-
ре Шиме, Оћашић Луке Мате, Перишић Видоја Ми-
лан, Петковић Павла Радомир, Радоњић Марка 
Блажо. Шимлеша Анте Мирко, Шимунић Јуре Ми-
ле, Терзић Видоја Радован, Трипковић Тодора Ж и -
ван, Врдољак Јакова Аугустин, Захировић Салка 
Бајро, Живковиќ Мирка Миодраг; 

интендантските заставници: Биберчић Ћ,ирила 
Бранко. Буковић Стјепана Фрањо, Дабовиќ Николе 
Антон, Делић Мате Грго, Дујмовић Павла Томо, 
Ђснобић Стевана Мирко, Гргурица Јуре Стипе, 
Ипша Марка Гвидо. Јовановић Богдана Веселин, 
Матијевић Андрије Ђорђе, Радић Драгића Милош, 
Славовић Ивана Петар, Спасојевић Миливоја Ра-
дован, Ујевић Анте Данијел, Умичевић Стевана 
Љубо; 

санитетските заставници: Ђуров Арсена Љу-
бомир, Гомилановић Живка Дојчило, Велојић Ивка 
Обрад; 

заставниците на финансиска служба: Ходак 
Андриј е Јуре. Стојчев Сазда Ангел; 

морнаричкотехничките заставници: Јоцић Нико-
лија Стојадин, Карагановски Георгиј а Коста, Томаш 
Јосипа Марин, Вујић Љубе Владимир; 

заставниците за врска: Петровић Радоша Мом-
чило, Вижентин Антона Јоже; 

артилериските заставници: Радосављевић Ми-
ленка Најдан, Удовичић Јована Слободан, Видено-
вић Љубомира Властимир; 

заставникот на АБХ одбрана: Шеган Драгана 
Петар; 

пешадискиот заставник: Вуковић Јована Ду-
шан: 

постарите водници I класа на административна 
служба: Бабић Здравка Томо, Бан Јосипа Иван, 
Божовић Косте Момир, Калајица Боже Иван, 
Кришковић Станка Казимор, Митровић Косте Јо-
ван, Рајковић Живојина Витомир, Шљивић Саве 
Обрен; 

морнаричкотехничките постари водници I 
класа: Бјелић Ада,ма Милош, Билођерић Ивана Ма-
та, Инђић Чедомира Драгослав, Јерковић Ивана 
Никола, Миклаужић Станка Иван, Митровић Дра-
гомира Живко, Смрекар Бернарда Петар, Шабић 
Ређе Але, Штамбук Ивана Круно, Томљеновић 
Фрање Марко, Трухли Мартина Никола; 

поморските постари водници I класа: Влај Винка 
Винко, Будимировић Петра Љубомир, Гргичевић 
Мате Марко, Јанчић Вида Митар, Јовановић Сре-
тена Душан, Марковић Животи ја Предраг, Модпић 
Миј е Ибро, Мохорић Антена Антон, Павловић Дра-
г и т е Љубиша, Повијач Блажа Јосип, Савић Мили-
воја Милић, Стефанов Исе Саво, Васиљевић Тана-
с к а Живојин, Вучић Ђуре Максим; 

интендантските постари водници I класа: 
Цветковски Владе Стевко, Милошевић Благоја Ар-
со, Вујчић Владе Милорад, Жнидарић Блаже 
Станко; 

пешадискиот постар водник I класа: Чинчурак 
Палка Па.вел; 

техничкиот постар водник I класа: Чоловић 
Јегдомира Свето; 

артилериските постари водници I класа: Ибра-
химовић Мује Реџо, Лазовић Јовице Бранко; 

постариот водник I класа на финансиска 
служба: Поточић Владимира Даворин; 

морнаричкотехничките постари водници: Божић 
Томе Љубомир, Домоњи Шима Шиме, Крог Драгу-
т и н Драго, Терзић Светомира Раде, Васић Милана 
Томислав, Звоћак Николе Никола; 

поморските постари водници: Чавар Ивана Илија, 
Ивиш Николе Јосип, Јемен Јакоба Франц, Кар-ајић 
Реџепа Шериф, Којдић Илије Станко, Михаљица 
Ђорђа Лазо, Васиљевски Ђуке Ратко; 

Четврток, 22 јули 1971 

пешадиските постари водници: Гачић Радослава 
Лука, Стојановић Младена Сретен; 

постариот водник за врска: Миливојевић Све-
тозара Владимир; 

постариот водник на административна служба: 
Поповић Петра Мирко; 

артилериските постари БОЛНИЦИ: Стефановић 
Стојилка Слободан, Спасић Жива дина Љубиша; 

пешадискиот водник I класа: Томић Јове Ми-
хајло; 

воениот службеник III класа на административ-
на служба: Бурсаћ Милоша Јово; 

воените службеници IV класа на музичка служ-
ба: Гулић Антона Марко, Малпера Матије Марко; 

воениот службеник IV класа на административ-
на служба: Спасо;)евић Петра Станиша; 

воените службеници IV класа на музичка служ-
ба: Дожаи Шиме Лајош, Тот Андрије Андрија; 

воените службеници VIII класа на админис-
тративна служба: Борина Ивана Невенка, Дедић 
Анте Соња, Патарчић Марка Иван; 

Бр. 227 
22 декември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
393. Одлука за дополненија на Одлуката за 

утврдување на делот на девизите што ра-
ботните организации можат да ги кори-
стат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот 
за девизното работење — — — — — 601 

394. Наредба за поблиските услови и за начи-
нот на користењето на средствата предви-
дени во сојузниот буџет за 1971 година за 
унапредување на водостопанството — — 601 

395. Наредба за дополненија на Наредбата 
за утврдување на стоковните контингенти 
и девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1971 година - - - - - - - 602 

396. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Бег Spiegel" 602 

397. Наредба за поблиските услови и за на-
чинот на користењето на средствата за 
геолошко-рударски истражувачки работи 
предвидени во сојузниот буџет за 1971 
година — — — — — — — — — 602 

398. Одлука за образување Сојуз на заедни-
ците на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Југославија — — — — 603 

399. Одлука за финансирање на Сојузот на 
заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување на Југославија во периодот 
јули—септември .1971 година — — — 604 

Одлука за оцена на законитоста на одредбите 
од правилниците за распределба на лич-
ните доходи на работниците на Вишата 
педагошка школа од Белград — — — 604 

Решенија — — — — — — — — — — 606 
Одликувања — — — — — — — — — 606 

Меѓународни договори — — — — — — 481 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград. Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Баоух. Улица Јована Ристиќа бр. 1 — 

Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


