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537. 

Врз основа на членот 7 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 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО 

) ВО 1969 ГОДИНА НА ПРИХОДИТЕ ШТО СОЈУЗ-
НИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ ГИ 

ОСТВАРУВА ОД ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

1. Приходите што Сојузниот завод за стопанско 
планирање ги остварува од издавачка дејност ќе се 
користат како средства за посебни намени. 

Приходите од издавачката дејност од ставот 1 на 
оваа точка и нивниот потрошок посебно ќе се иска-
жуваат во книговодството на Сојузниот завод за сто-
панско планирање. 

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

Р. п. бр. 159 
15 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р 

538. 

Врз основа на членот 11 став 3 и членот 102 од 
Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр 16/65, 
15/67 и 30/68), директорот на Сојузната управа за ца-
рини издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНЕЊЕТО НА СТОКИ КАЈ ЦАРИН-
СКАТА ИСПОСТАВА КОЗИНА НА ЦАРИНАРНИ-

ЦАТА КОPАР 

1. Во Наредбата за ограничување на царинењето 
на стоки кај Царинската испостава Козина еа Ца-
ринарницата Кола,р („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/69) во точката 1 зборовите: „и живи животни" се 
заменуваат со запирка и зборовите: „живи животни 
и дрво и изработки од дрво (глава 44 од Царинската 
тарифа)". 

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

Бр. 10325 
16 октомври 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Милован Ѓокановиќ, с. р. 

539. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-
ДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА 

ГУМА 

1. Во југословенскиот стандард Физикални ис-
питувања на гумата. Испитување на вештачкото 
старење на вулканизирана природна или синтети-
чка гума - JUS G.S2.126, што е донесен со Реше-
нието за југословенските стандарди од областа на 
индустријата на гума („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4/61), точката 6 се брише. 

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

Бр. 24-5559/1 
10 октомври 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизацита, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

540. 

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 донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАШИ-
НИ И УРЕДИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ВЛАКНА, 

ЗА ПРЕДЕЊЕ, ТКАЕЊЕ И ДОРАБОТКА 

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

Машини и уреди за подготвување 
на влакна, за предење, ткаење и до-
работка: 

Цилиндрични перфорирани цевки 
за боење на преѓа. Форма и мери - JUS М.М1.150 

Листови со еден или два реда 
ничаници. Ознаки на мери — — — 

Листови за ткајачки разбоји. По-
делба и припадни мери — — — 

Носач на ничаници. Мери на но-
сачот и нивно усогласување со мери-
те на отворите на краиштата на ни-
чаниците — — — — — — — 

Брда во калај. Форма и мери — 
Хартијни карти за ткај ачки 

разбои со листен уред. Форма и мери 

JUS М.М1.367 

JUS М.М1.368 

JUS М.М1.369 
JUS M.M1.370 

JUS M.M1.373 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение, освен стандардот JUS М.М1.373, се за-
должителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1970 
година. 

4. Југословенскиот стандард JUS М.М1.373 од 
точката 1 на ова решение се применува од 1 ја-
нуари 1970 година. 

Бр. 10-5472/1 
10 октомври 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

541. 

Врз основа на чл. 14. 14а и 44 од Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), членот 5 од 
Законот за измени и дополненија на Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 47/66) и членот 102 од Законот за 
банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67. 54/67, 
26/68, 50/68, 13/69 и 42/69), во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет, гувернерот на Народната банка 
на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВ-
НИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРО-

ЧНО КРЕДИТИРАЊЕ 

1. Во Одлуката за регулирање на односите на 
деловните банки со Народната банка на Југосла-
вија по работите на краткорочно кредитирање 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 34/68, 49/68, 10/69 
и 32/69) во точката 4 ставот 6 се менува и гласи: 

„Кредитите од одредбата под 7 на ставот 1 на 
оваа точка банката може во периодот од 1 октом-
ври тековната година до 30 јуни наредната година 
да ги дава и за плаќање аванси по договски за про-
изводство и испорака на пченица, до височина од 
509с од вредноста на договорената испорака, со тоа 
што во периодот од 1 октомври до 31 декември трхе 
кредити да може да ги дава до височина од 25Vo 
од вредноста на договорената испорака, а во пери-
одот од 1 јануари до 30 јуни остатокот до висо-
чина од 50% од договорената вредност на испо-
раката." 

2. Во точката 5 став 5 во одредбата под 2 се 
додаваат запирка и зборовите: „кога испораката е 
договорена на кредит, односно најмалку 5% од 
вредноста на договорената испорака — кога пла-
ќањето е договорено за готово, со тоа што напла-
тата на авансот да не се смета задолжителна кога 
е договорено плаќање за готово а финансира-
њето е обезбедено од средствата на Меѓународната 
банка за обнова и развој". 

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

О. бр. 116 
16 октомври 1969 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Вицегувернер, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за допол-
ненија на Одлуката за определување на растител-
ните болести и штетници чие спречување и сузби-
вање е од интерес за Целата земја, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 40/69, се поткраднала долу 
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКА. 
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ БО-
ЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ ЧИЕ СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗ-

БИВАЊЕ Е ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Во одредбата под г) во редниот број 38 наместо 
зборот: „Sheimatobia" треба да стои: „Cheimatobia". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 10 октом-
ври 1969 година. 

а 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАКОНИТОСТА НА ТАРИФИТЕ НА ЕЛЕК-
ТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО КОИ 
СЕ ОПРЕДЕЛУВА ЦЕНАТА ЗА ПРОДАЖБАТА НА 
ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА НА ДОМАЌИН-

СТВАТА 

I. Работничкиот совет на Електростопанско-дис-
трибутивното претпријатие „Електро-Тузла", Тузла 
ја донесе Тарифата за продажбата на електричната 
енергија на купувачите на подрачјето на претпри-
јатието, објавена на 22 јули 1965 година во сараев-
скиот дневен весник „Ослобоѓење", што ја одобри 
Сојузниот завод за цени на 29 април 1965 година. 
Со таа тарифа се пропишува купувачите да ја пла-
ќаат преземената електрична енергија по тариф-
ните ставови определени според височината на на-
понот на електричната енергија што потрошувачите 
ја користат, со тоа што за домаќинствата се опре-
делува посебен тарифен став. Во членот 3 од Та-
рифата се определува тарифната група Домаќин-
ство да ја опфаќа целокупната потрошувачка на 
електричната енергија во становите, потрошувач-
ката за осветлување на припаѓачките споредни и 
стопански простории и пристапи кон станбените 
згради, како и потрошувачката на заедничките 
уреди во станбените згради, како што се дигалки, 
машини за перење и сушење на рубелина, мотори 
на централно греење и др. 

Со поднесокот од граѓаните е барано Уставниот 
суд на Југославија да поведе постапка за оценува-
ње на законитоста на Тарифата, и тоа од причи-
ната што во Тарифата се пропишува посебен ре-
жим само за домаќинствата како посебна катего-
рија потрошувачи, додека другите потрошувачи, па 
и ученичките и студентските домови, иако трошат 
електрична енергија за иста цел како и домаќин-
ствата, се групираат во тарифната група на другите 
потрошувачи на електрична енергија со напон од 
0,4 kv. 

II. Електростопанските претпријатија електрич-
ната енергија им ја испорачуваат на потрошувачите 
според одредбите на Основниот закон за електро-
стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/65, 
9/68 и 50/68) врз основа на договорот за купопро-
дажба. Цените за продажбата на електричната 
енергија се утврдуваат по тарифните ставови што 
ги определува електростопанското претпријатие спо-
ред тарифниот систем пропишан од Сојузниот из-
вршен совет (чл. 6 и 10 од Основниот закон за елек-
тростопанството). Со Уредбата за тарифниот систем 
за продажба на електрична енергија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 24/65 и 33/65) се утврдуваат основните 
тарифни елементи за пресметување на електрич-
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ната енергија што електростопанските претприја-
тија им ја продаваат на потрошувачите на електрич-
ната енергија, како и начинот на применувањето 
на тие елементи. Основните елементи врз основа 
на кои се определува цената за испорачаната елек-
трична енергија се: напонот на кој електричната 
енергија се испорачува, ангажираната сила, работ-
на и јалова енергија, сезона и времето на денот на 
испораката, па посебно се пропишува тарифниот 
став за висок напон, а посебно за низок напон. Ни-
ту со Основниот закон ниту со Уредбата не се опре-
делени посебни групи на потрошувачи на електрич-
на енергија од низок напон врз кои би се приме-
нувале тарифните ставови а со оглед на намената 
на потрошената електрична енергија, како што бе-
ше предвидено во тарифниот систем што се приме-
нуваше пред донесувањето на Основниот закон за 
електростопанството и пред донесувањето на Уред-
бата за тарифниот систем за продажбата на елек-
тричната енергија. 

Посебно од членот 19 на споменатата уредба 
несомнено произлегува дека испорачувачот на елек-
тричната енергија е овластен за продажбата на 
електричната енергија на купувачите да им ја 
определи тарифата со свој општ акт во согласност 
со законот, со таа уредба и со другите важечки 
прописи. Според тоа, работничкиот совет на Електро-
стопанско-дистрибутивното претпријатие „Електро-
-Тузла", Тузла, беше овластен да ја донесе Тари-
фата. Поради тоа барањето за поведување постапка 
за оценување на законитоста на членот 3 од Тари-
фата не е основано. 

III. Разгледувајќи го барањето на подносителите 
на претставката, Уставниот суд утврди дека некои 
стопански судови (Вишиот стопански суд во Сараево 
и Врховниот стопански суд во Белград), решавајќи ги 
споровите од својата надлежност, зазедоа становиш-
те дека тарифните ставови за испорачаната 
електрична енергија, без оглед на одредбите на 
одделните тарифи треба да се применуваат според 
намената за која електричната енергија е корис-
тена, па така и тарифниот став определен за дома-
ќинството треба да се применува и врз студентските 
и детските домови, бидејќи во тие установи елек-
тричната енергија се користи за истите цели како 
и во домаќинствата. А некои судови (Вишиот сто-
пански суд во Загреб и Окружниот стопански суд 
во Тузла) во своите пресуди застанаа на становиште 
тарифниот став определен за домаќинствата да не 
може да се применува врз установите, без оглед 
за кои цели тие ја користат електричната енергија. 

Ниту сојузниот закон а ниту другите сојузни 
прописи не ги обврзуваат електростопанските прет-
пријатија за потрошувачите на електричната енер-
гија со низок напон да определуваат тарифни ста-
вови според тарифните групи односно намената за 
која електричната енергија е користена. Издвоју-
вањето на домаќинствата во тарифите на електро-
стопанските претпријатија во посебна категорија 
потрошувачи на електрична енергија со напон од 
0,4 kv, не ги обврзува тие претпријатија тарифните 
ставови што ги определиле во својот општ акт за 
домаќинствата да ги применат и врз другите потро-
шувачи што електричната енергија ја користат за 
истите цели како и домаќинствата. 

IV. Од наведените причини Уставниот суд на 
Југославија, врз основа на членот 250 од Уставот 
на СФРЈ и чл. 28 и 61 од Законот за Уставниот 
суд на Југославија 

о д л у ч и 

1. Основниот закон за електростопанството и 
Уредбата за тарифниот систем за продажба на 
електрична енергија не ги обврзуваат електросто-
панските претпријатија од своите тарифи тариф-
ниот став за продажба на електричната енергија на 
домаќинствата да го применат врз другите потро-
шувачи, без оглед на намената за која потрошува-
чите ја користат електричната енергија. 

2. Нема основа за поведување постапка за оце-
нување на законитоста на членот 3 од Тарифата за 
продажбата на електрична енергија на купувачите' 
на подрачјето на претпријатието, што ја донесе 
Работничкиот совет на Електростопанско-дистри-
бутивното претпријатие „Електро-Тузла", Тузла. 

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ4'. 

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука на седницата одржана на 3 септември 1969 
година, во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и судиите Иван Божичевиќ, Неда Божи-
новиќ, д-р Асен Групче, Шефкет Маглајлиќ, Ни-
кола Срзентиќ, д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак. 

У - бр. 512/68 
3 септември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛ. 8 И 10 ОД ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНАТА КОСТАЈНИЦА ЗА РЕГУЛИРА-
ЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА ПАЗАРОТ НА ГОЛЕМО ВО КОСТАЈ-

НИЦА 

I. Со членот 8 од Одлуката за регулирање на 
прометот на стоки и за работењето на пазарот на 
големо во Костајница („Службени вјесник котара 
Сисак", бр. 1/67 и „Службени вјесник Сисак", бр. 
10/68) Собранието на општината Костајница про-
пиша сите овластени претпријатија што вршат откуп 
на добиток на големо на пазарот во Костајница да 
се должни исплатата на откупениот добиток да ја 
вршат преку благајната на Установата за комунални 
работи Костајница Во членот 10 став 1 на таа од-
лука се овластува Установата за комунални работи 
Костајница да наплатува за извршените услуги од 
овластените претпријатија за откуп посебна такса 
во износ од два отсто од вкупната вредност испла-
тена за откупениот добиток. Во членот 10 став 2 на 
таа одлука задолжена е Установата за комунални 
работи Костајница 50% од таксата собрана врз осно-
ва на овластувањето од ставот 1 на тој член да из-
двои и уплати во Фондот за унапредување на зем-
јоделството на општината Костајиица. 

Работната заедница на Установата за комунални 
работи Костајница предложи уставниот суд да ја 
оцени согласноста на одредбата на членот 10 став 2 
на Одлуката со одредбите на Основниот закон за 
установите („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65 и 
50/68), истакнувајќи дека споменатата одредба им е 
спротивна на одредбите на наведениот закон. 

Работничкиот совет на Претпријатието „При-
морје експорт". Нова Горица, во својот предлог ја 
оспори законитоста на чл. 8 и 10 став 1 на Одлуката. 
Предлагачот смета дека наведените одредби на Од-
луката не се во согласност со одредбите на Основ-
ниот закон за прометот на стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/67 и 30/68), зашто со тие одредби 
од Одлуката им се оневозможува на стопанските 
организации да откупуваат добиток директно од про-
изводителите и се нарушува единството на пазарот 
и се ограничува слободниот натпревар. 

II. Уставниот суд утврди дека со одредбата на 
членот 10 став 1 на Одлуката е установена обврска 
на парични давања за овластените стопански орга-
низации што вршат откуп на добиток, и тоа сраз-
мерно вредноста на откупениот добиток. Установе-
ната обврска со оглед на начинот на пресметува-
њето на износите и на целта за која е наменета, 
според сфаќањето иа Судот, претставува давачка 
наметната само на определени стопански организа-
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ции. Меѓутоа, во членот 4 на Одлуката пропишана 
е обврска за плаќање такса за сите корисници на 
пазарниот простор и на средствата и уредите на па-
зарот на големо, односно утврдена е обврска за пла-
ќање надоместо-к за услугите што ги врши Устано-
вата за комунални работи Костајница, и тоа во ви-
сочина што ќе ia определат надлежните органи на 
таа установа. Според тоа, надоместокот за услугите 
што ги користат корисниците на пазарниот простор 
е предвиден со членот 4 на Одлуката. Покрај тоа, од 
членот 10 став 2 на Одлуката произлегува дека сред-
ствата собрани врз основа на членот 10 став 1 на 
Одлуката во определен процент се наменети за уна-
предување на земјоделството во општината Костај-
ница, што исто така упатува на заклучок дека на 
тие средства изворот им е давачка а не надоместок 
за направената услуга. 

Бидејќи општинските собранија не се овластени 
со сојузниот закон да пропишуваат давачка за каква 
е зборот во членот 10 став 2 на Одлуката, Собрани-
ето на општината Костајница споменатата одредба 
ја има донесено без законско овластување, та поради 
тоа таа одредба не е согласна со сојузниот закон. 

Со оглед на заземениот став на овој суд за зако-
нитоста на членот 10 став 1 на Одлуката, посебно 
оценување законитоста на членот 10 став 2 на Од-
луката не е од значење за одлучување во оваа ра-
бота. 

Овластувањето на општинското собрание за о-
пределување услови под кои стопанските органи-
зации можат да откупуваат добиток, како што е 
тоа пропишано во членот 8 на Одлуката, нема основ 
ниту во републичкото законодавство. Може исто та-
ка да се констатира дека со споменатата одредба 
на Одлуката се нарушува единството на пазарот, 
што членот 56 од Основниот закон за прометот на 
стоки го забранува. 

III. Од наведените причини, а врз основа на 
членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и 
членот 17 точка 3 од Законот за Уставниот суд на 
Југославија, откако во текот на постапката дојде до 
сознавање дека извесен број други општински со-
бранија исто така ја пропишале опишаната давачка, 
и тргнувајќи од потребата за заштита на законитоста, 
Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

1. Се утврдува дека општинските собранија не 
можат да пропишуваат обврски за плаќање давачки 
ако за тоа не се изречно овластени со законот. 

2. Се укинуваат одредбите на чл. 8 и 10 на Одлу-
ката на Собранието на општината Костајница за ре-
гулирање на прометот на стоки и за работењето на 
пазарот на големо во Костајн,ица („Службени вјес-

ник котара Сисак", бр. 1/67 и „Службени вјесник 
Сисак", бр. 10/68). 

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" и во „Службени вјесник Сисак". 

IV. Уставниот суд на Југославија врз основа на 
јавната расправа ја донесе оваа одлука во состав: 
претседател на Судот Блажо Јовановиќ и судиите 
Иван Божичевиќ, Неда Божиновиќ, д-р Асен Груп-
че, д-р Јован Ѓорѓевиќ, Шефкет Маглајлиќ, Никола 
Срзентиќ, д-р Иво Суиариќ и Јоже Земљак. 

У - бр. 2-50/68 
5 септември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата по 
повод стотриесетгодишнината на постоењето, а за 
особени заслуги во работата од значење за кул-
турното издигање на нашите народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Градската книжница и читална „Слобода", Ва-
раждин; 

по повод педесетгодишнината на постоењето и 
работата, а за особени заслуги во работата од зна-
чење за културното издигање на нашите народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Народното свеучилиште „Браќа Рибар", Вара-
ждин. 

Бр. 153 
7 октомври 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

537. Одлука за условите и начинот на корис-
тењето во 1969 година на приходите што 
Сојузниот завод за стопанско планирање 
ги остварува од издавачка дејност — — 1161 

538. Наредба за измена на Наредбата за огра-
ничување на царинењето на стоки кај Ца-
ринската испостава Козина на Царинар-
ницата Колар — — — — — — — 1161 

539. Решение за измена на југословенскиот 
стандард од областа на индустријата на 
гума — — — — — — — — — — 1161 

540. Решение за југословенските стандарди за 
машини и уреди за подготвување на влак-
на, предење, ткаење и доработка — — 1161 

541. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за регулирање на односите на де-
ловните банки со Народната банка на Ју-
гославија по работите на краткорочно кре-
дитирање — — — — — — — — 1162 

Исправка на Одлуката за дополненија на Од-
луката за определување на растителните 
болести и штетници чие спречување и 
сузбивање е од интерес за целата земја — 1162 

Одлука за законитоста ^на тарифите на е-
лектростопанските претпријатија во кои 
се определува цената за продажбата на 
електричната енергија на домаќинствата 1162 

Одлука за оцена на законитоста на одред-
бите на чл. 8 и 10 од Одлуката на Собра-
нието на општината Костај ница за регу-
лирање на прометот на стоки и за работе-
њето на пазарот на големо во Костајница 1163 
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