
,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. - Огласи според тарифата. -
Жиро-сметка каЈ Службата на опште-
ственото книговодство за претплата, 
посебни изданија и огласи 608-3-291-2 

Четврток, 28 јануари 1971 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 5 ГОД. X X V I I 

Цена на овој број е 4 динари. -
Претплатата за 1971 година изнесува 
270 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: централа 50-931, 50-932. 50-933 
и 50-934; Претплатеа служба 51-732; 

Продажна служба 51-671 

20. 

Врз основа на членот 69 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ4', бр. 
28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 

З А ИЗМЕНИ Н А Н А Р Е Д Б А Т А З А ОПРЕДЕЛУВА-
Њ Е НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ З А ДО-
ГОВАРАЊЕ И И З В Р Ш У В А Њ Е НА Р А Б О Т И Н А 

УВОЗОТ Н А ПРОИЗВОДИ НА Ц Р Н А Т А 
МЕТАЛУРГИЈА 

1. Во Наредбата за определување на стопански-
те организации за договарање и извршување на 
работи на увозот на производи на црната металур-
гија („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/68, 25/68, 26/68, 
31/68, 41/68, 49/68, 54/68, 8/69, 24/69, 50/69, 6/70, 
19/70 и 44/70) во точката 2 одредбите под 23 и 38 
се менуваат и гласат: 

„23) „Минел", Белград, 
38) Индустрија машина и трактора, Белград,". 

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

П бр. 10004 
15 јануари 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, с. р. 

21. 

Врз основа на членот 6 став 3 од Законот за 
експлозивните материи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/70), сојузниот секретар за внатрешни работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОВЛАСТУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ ИН-
СТИТУТ ВО БЕЛГРАД З А ИСПИТУВАЊЕ Н А 

НОВИ ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 

1. Се овластува Технолошкиот институт во Б е л -
град, Доњоградски булевар бр. 2а, да м о ж е да врши 
испитување на нови видови експлозивни материи. 

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

Бр. 223 - 111/108 
20 јануари 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Радован Стијачиќ, с. р. 

22. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на -
СФРЈ", бр 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70 и 56/70), во спогодба со сојузниот 
секретар за надворешна трговија, сојузниот секре-
тар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДОПОЛНЕНИЕ Н А РЕШЕНИЕТО З А ОПРЕДЕ-
Л У В А Њ Е ПОНИСКИ Ц А Р И Н С К И СТОПИ З А 
СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА З А ПРОИЗВОДСТВО Н А 

ЦЕМЕНТ 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за производ-
ство на цемент („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/70) 
во точката 1 се вршат следните дополненија: 

1) пред тар. бр. 84.14/4а се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.13/3 Автоматски потпалувачи на котли 
со течни горива 
Ех. 

Автоматски потпалувачи за печки 
за печење цемент 12"; 

2) по тарифниот број 84.59/2в се додаваат два 
нови тарифни броја кои гласат: 

,-,85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 

Командни, разводни и сигнални 
уреди за управување со уреди во 
процесот на производството на це-
мент 12 

87.02/Зв-1 Кипери и дампери 
Ех. 
Кипери и дампери за пренос на 
материјали во каменоломи на ту-
пина и варовник 12". 

/ 

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

Бр. 3-4016/3-70 
26 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 
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Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување на царинските контингенти („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 
13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70 и 56/70), во спогодба 
со сојузниот секретар за надворешна трговија, со-
јузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ПОЛИЕСТЕРСКИ ВЛАКНА 

1. На увозот на производите од долу наведени-
те тарифни броеви од Царинската тарифа — спе-
цифична опрема за производство на полиестерски 
влакна, наместо царинските стопи предвидени во 
Царинската тарифа односно во Решението за опре-
делување пониски царински стопи за стоките за 
кои е предвиден царински контингент („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/70 и 22/70) ќе се применуваат 
следните царински стопи: 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стопа 

1 2 3 

84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. 
Запчести пумпи со регулација на 
капацитетот за транспорт на нато-
пена терефтална киселина и гли-
кол (мономер) и полимер, специ-
јална изработка за агресивни 
хемиски материи 12 

84.10/5 К л и п н и пумпи 
Ех. 
К л и п н и пумпи за транспорт на по-
топен мономер и полимер, специ-
јална изработка за агресивни 
хемиски материи 12 

84.11/16 

84.11/2 

Вакуум пумпи 
Ех. / 
Пумпи за создавање висок вакуум 12 

Компресори 
Ех. 
Стационирани компресори за на-
по јување со воздух на мерно ре-
гулационата те,хника 12 

84.11/5 Други пумпи, компресори и сл. 
Ех. 
— Дувалки за пневматски тран-

спорт на гранули на полимери-
зати во струјата на воздухот и 
азотот 

— Ејектори — уреди за добивање 
вакуум 

84.12/2 и 3 Уреди за климатизаци ја 
Ех. 
Уреди за климатизаци ја на просто-
рии во производството на полиес-
тереки влакна 12 

12 

12 

84.17/1s 

84.18/26 

84.19/9 

84.22/5а 

84.22/5д 

84.36/1 

84.36/2 

84.36/4в 

2 

Други машини и уреди 
Ех. 
— Уреди за топење на мономер 
— Уреди со двојни ѕидови за про-

ток на флуид за приготвување 
на потопен маномер и полимер 
со стабилизатори и катализа-
тори 

— Уреди со двојни ѕидови за про-
ток на флуид за хомогенизаци-
ја на смеска на титандиоксид 
и вода 

— Изменувачи на топлина од спе-
цијална изработка за агресивни 
хемиски материи 

— Сушилници за сушење грану-
лиран полимер 12 

— Уреди за дестилација на суров 
гликол и метанол 

12 

12 

12 

12 

12 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
Филтери за пречистување на пото-
пен мономер и полимер 

Други машини за пакување и ам-
балажирање на стоки 
Ех. 
Машини за балирање и врзување 
на полиестерски влакна 

Транспортери со гумена или че-
лична лента врз база на движење 
на лентата, со сопствен погон 
Ех. 
Уреди за транспорт и дозирање на 
мономер, полимер и полиестерски 
влакна 

12 

12 

12 

Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација , натовар или ис-
товар и сл. 
Ех. 
Цевни вибрациони транспортери за 
транспорт на гранули во заштитен 
гас v 12 

М а ш и н и за предење од маса 
Ех. 
Машини за истиснување на ф и л а -
менги (бескрајни полиестерски 
влакна) од полимеризати 12 

Машини за приготвз^вање на синте-
тички влакна 
Ех. 
Машини за приготвување на поли-
естерски влакна 12 

Влачарници (карди) и р а з в л а ч н и ц и 
за синтетички в л а к н а 
Ех. 
Машини за р а з в л е к у в а њ е на моно-

филаменти , мултифиламенти и лен-
ти на полиестерски в л а к н а 12 
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84.36/5в 

84.36/8в 

84.36/9 

84.38/2д 

84.40/1а 

84.40/1Д 

84.56/7 

84.59/2к 

84.61/1 

Машини за дублирање и чешлање 
на ленти од синтетички влакна 
Ех. 
Машини за дублирање и чешлање 
на ленти од полиестерски влакна 
(конверзија) 12 

Машини за мотање и премотување 
на предиво од синтетички влакна 
Ех. 
Машини за мотање и премотување 
на предиво од полиестерски влакна 

Други машини за предење од маса 
Ех. 
— Машини за сечење монофила-

менти 
— Машини за формирање ленти од 

мултифиламенти на полиестер-
ски влакна 

— Машини за кадрење полиестер-
ски влакна 

— Машини за сечење и авивирање 
полиестерски влагана 

Други делови и прибор за машини 
и апарати 
Ех. 
Млазници"дизни за истиснување на 
полиестерски влакна 

Машини за перење и сушење 
Ех. 
Машини за перење и сушење лен-
ти од полиестерски влакна 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Машини за белење и бојосување 
на предиво 
Ех. 
Машини за бојосување на полиес-
терски влакна 12 

Други машини за сортирање, про-
севање, сепарација, перење, крше-
ње и сл. 
Ех. 
Уреди за мелење на титан диоксид 
во прав (колоидни мелници) 12 

Други машини и механички справи 
Ех. 
- - Уреди за хомогенизација на 

смески на титандиоксид и вода 12 
— Реактори за естерификација и 

поликондензација на мономер, со 
уреди за кондензација на ди-
фил, гликол, метанол и вода 12 

- Уреди за добивање и пречисту-
тување на азот за транспортира-
ње на мономер, на гранулата 
на полимери и за спречување на 
нивната оксидација 12 

Автоматски вентили 
Ех. 
Автоматски пневматски вентили од 
специјална изработка за агресиЕп-ги 
хемиски материи за регулирање на 
протокот на истопен мономер 12 

85.01/16-2 

85.02/4 

85.19/5 

90.24 

90.28 

Статичка! претворачи 
Ех. 
И адпулени претворачи на електрич-
на струја на машини за мотање на 
полиестерски влакна 

Електромагнетски квачила и куп-
лунзи 
Ех. 
Електромагнетски квачила и куп-
лунзи на машини за: 
— истиснување на филаменти од 

полимеризати 
— мотање и премотување на пре-

диво од полиестерски влакна 
— приготвување на полиестерски 

влакна 
— дублирање и кончење на поли-

естерски влакна 
на полиестерски 

12 

12 

12 

12 

12 
— текстурирање 

влакна 12 
— формирање на повеќежичени 

каблирани предива од полиес-
терски влакна 12 

Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
— Командни, разводни и сигнални 

уреди за управување со уреди во 
процесот на производството на 
полиестерски влакна 12 

— Командни, разводни и сигнални 
уреди за управување со клима-
-уреди во процесот на производ-
ството на полиестерски влакна 12 

Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола на 
протокот, длабочината, притисокот 
и др. 
Ех. 
Инструменти за мерење на прото-
кот. притисокот, температурата, 
густината и нивото на течноста, 
неепектрични — пневматски 12 

Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
Уреди за мерење, проверување, а -
нализа, автоматска контрола и ре-
гулација на работата на уредите за 
производство на полиестерски 
влакна 12 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Бр. 3-12519/1-70 
25 ноември 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 
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24. 

Врз основа на членот 4 од Законот за привре-
мените мерки во областа на утврдувањето на сред-
ствата за исплатувањето на личните доходи во р а -
ботните и други организации („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 60/70), во спогодба со Службата на оп-
штественото книговодство, Сојузниот совет за труд 
донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА У Т В Р Д У В А Њ Е Т О НА П Р О С Е Ч -
НИОТ ИЗНОС НА Л И Ч Н И Т Е ДОХОДИ ОДНОСНО 
НА ПРОСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА НА 
ЗАЕДНИЧКАТА П О Т Р О Ш У В А Ч К А НАМЕНЕТИ 

ЗА И С П Л А Т У В А Њ Е НА Р А Б О Т Н И Ц И Т Е 
1. За утврдување па личните доходи во работ-

ните п други организации во смисла на Законот за 
привремените мерки во областа на утврдувањето па 
средствата за исплатувањето на личните доходи во 
р а б о т и т е и други организации (во понатамошниот 
тскст: Законот), се земаат во нето износи исплате-
ните: 

1) месечни аконтации на личните доходи; 
2) аконтации на личните дохо.ди врз сенова на 

распределбата по периодичните пресметки; 
3) лични доходи врз основа на распределбата 

по завршните сметки; 
" 4) надоместоци на личните доходи за годишен 

одмор, надоместоци за првите 30 дена спреченост за 
работа и други надоместоци што се плаќаат од сред-
ствата за лични доходи. 

Како лични доходи од одредбите под 1 до 4 на 
ставот 1 од оваа точка се подразбираат аконтациите 
на личните доходи, личните доходи и надоместоците 
на личните доходи исплатени на работниците што 
работат на неопределено или определено време, со 
полно или неполно работно време односно што ра -
ботат подолго од полното работно време, При утвр-
дуван.ото ма личните доходи не се земаат предвид 
исплатите на лицата што работат по основ на гра-

/
' апско-правен однос. 

2. При утврдувањето на просечниот месечен 
личен доход по работник во 1969 година и во 1970 
го ципа, а за организациите од членот 1 став 2 од 
Законот и во 1967 и 1968 година, се зе,маат сите ис-
плати по основите од точката 1 на ова упатство из-
вршени од 1 јануари до 31 декември во односната 
година, без оглед на кој период се однесуваат. 

3. Средствата на заедничката потрошувачка на-
менети за непосредни исплати на работниците ги 
опфаќаат во нето износ исплатените: 

1) регреси односно други давања на работниците 
за годишен одмор наменети за делумно покривање 
на трошоците на превозот, станарината, исхраната 
и ст.; 

2) дотации односно надоместоци што им се да -
ваат на работниците за заеднички патувања, изле -
ти и др.; 

3) награди односно помошти што им се даваат 
на работниците во врска со одење во пензија, со 
исполнување определен работен стаж, во случа ј на 
болест и ст.; 

4) други надоместоци и давања од средствата на 
заедничката потрошувачка што им се исплатуваат 
непосредно на работниците, остен стипендиите и на-
доместоците на работниците за школарина, уписнини 
и други давања во врска со стручното образование 
или дошколување на работниците. 

4. Просечниот месечен износ на личниот доход 
по работник во стопанската работна организација 
го сочинува односот помеѓу масата на ,личните до-
ходи исплатена во периодот за кој се пресметува 
просекот и бројот на работниците кој му одговара 
на тој период утврден врз база на укалкулираните 
часови на работа, о п ф а ќ а ј ќ и ги и часовите на ра-
ботата подолга и пок.уса од полното работно време. 
Другите работни и други организации просечниот 
износ на личниот доход го утврдуваат според број-
ната состојба на работниците на кра јот на ме-
сецот. 

На начинот предвиден во ставот 1 на оваа точка 
се утврдува и просечниот износ на средствата на 
заедничката потрошувачка наменети за исплата па 
работниците. 

5. Просечните износи на личните доходи и про-
сечните износи на средствата на заедничката потро-
ш у в а ч к а к а ј работните организации кои во својот 
состав имаат самостојни организации на здружен 
труд се утврдуваат посебно за секоја од самостој-
ните организации. 

6. К а к о просечен личен доход по работник во 
републиката односно покраината, во смисла на чл. 
1 и 2 од Законот, се земаат просените утврдени од 
Сојузниот завод за статистика, и тоа: 

Република односно Просечни месечни износи на 
покраина личните доходи по работник 

во 1989 за 1967, 1908 и 
година 1969 година 

СР БиХ 914 812 
СР Црна Гора 892 786 
СР Хрватска 30^6 927 
СР Македонија 841 753 
СР Словенија 1141 1019 
СР Србија без автономиите 

покраини 969 864 
САП Војводана 925 822 
САП Косово 840 757 

7. Заради споредување на порастот па личните 
доходи на одделни работни и други организации 
во 1970 година со просечниот пораст па личните до-
ходи во републиката односно покраината, во смисла 
на одредбите од Законот, ќе се применуваат, до 
утврдувањето на конечните службени податоци, 
процентите на порастот на личните доходи според 
проценката на Сојузниот завод за статистика, и тоа: 

Република односно Процентуален пораст па лич-
покраина ните доходи во 1970 година 

во однос на 1969 година 

СР Б и Х 23 
СР Црна Гора 18 
СР Хрватска 20 
СР Македонија 17 
СР Словенија 21 
СР Србија без автономиите 

покраини 15 
САП Војводина 17 
САП Косово 18 

Кога Сојузниот завод за статистика ќе ги утвр-
ди конечните податоци од ставот 1 на оваа точка, 
работните и други« организации во кои тоа ќе биде 
потребно, ќе извршат при наредните исплати соо-
дветни корекции на личните доходи. 

8„ При утврдувањето на средствата на заед-
ничката потрошувачка наменети за исплата на ра -
ботниците к а ј работните организации од членот 2 
став 2 на Законот, просечното зголемување на тро-
шоците на животот во одделна република односно 
покраина, ќе се утврдува според следните податоци 
на Сојузниот завод за статистика, и тоа: 

Република односно Вкупно процентуално зголе-
похраина мување во 1970 година во 

однос на 1967 година 

СР Б и Х 28 
СР Црна Гора 29 
СР Хрватска 28 
СР Македонија 25 
СР Словенија 30 
СР Србија без автономните 

покраини 24 
САП Војводина 23 
САП Косово 23 
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9. Износот до кој, според одредбите на Законот, 
можат да се вршат исплати на личните доходи во 
периодот од 1 јануари до 30 април 1971 година се 
утврдува според бројот на работниците, определен 
според точката 4 на ова упатство, за кои се врши 
исплатата на месечните аконтации на личните до-
ходи земајќи ги предвид сите исплати на личните 
доходи од 1 ј ануари 1971 година до денот кога се 
врши исплатата. 

На начинот определен во ставот 1 на оваа точка 
се утврдува и височината на средствата на заед-
ничката потрошувачка наменети за исплата на р а -
б о т н и т е . 

10ѕ Работните и други организации се д о л ж н и 
во рок од 10 дена од денот на објавувањето на ова 
упатство да и достават на надлежната организа-
циона единица на Службата на општественото к н и -
говодство два примерока извештаи на образецот 
ЛП-1, кој е отпечатен кон ова упатство и е негов 
составен дел. 

Податоците за овој образец работните и други 
организации ги утврдуваат врз основа на своите 
книговодствени и други евиденции. 

И . Работните организации од членот 2 став 2 
на Законот се должни при првата исплата да и 
достават на надлежната организациона единица на 
Службата на општественото книговодство податоци 
за исплатите од средствата на заедничката потро-
шувачка во 1967 година, а за намените наведени во 
точката 3 на ова упатство — и бројот на работни-
ците за таа година утврден според точката 4 на ова 
упатство. 

12. При поднесувањето на барањето за исплата 
на личните доходи и на средствата на заедничката 
потрошувачка, работните и други организации се 
должни да и достават на надлежната организациона 
единица на Службата на општественото книговод-
ство во два примерока извешта ј на образецот 
ЛП-I I ко ј е отпечатен кон ова упатство и е негов 
составен дел. 

13. Работните организации кои во својот состав 
имаат самостојни организации на здружен труд без 
својство на правно лице, и доставуваат извештаи 
на обрасците Л П - I и ЛП-II посебно за секоја од тие 
самостојни организации на надлежната организа-
циона единица на Службата на општественото кни-
говодство. 

14. Формата и содржината на обрасците од точ. 
10 и 12 на ова упатство, ќе ги приспособи за меха-
нографека обработка на податоците Службата на 
општественото книговодство. 

15. Одредбите на ова упатство не се однесуваат 
на воените единици и на воените установи. 

16. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Бр. 121/1-71 
20 јануари 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот совет 

за труд, 
Антон Полајнар, с. р. 

(Назив на организацијата) 

Образец ЛП-1 

(Седиште на организацијата) 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА И С П Л А Т У В А Њ Е НА Л И Ч Н И Т Е ДОХОДИ ВО Р А Б О Т Н И Т Е И ДРУГИ ОР-

Г А Н И З А Ц И И 

Реден 
број 

1 

I. Податоци за движењето на личните доходи во републиката (покраината) 

И з н о с 

3 

Е л е м е н т и 

2 

1. Просечен износ на личниот доход по работник во републиката односно по-
краината во 1969 година (точка 6 од Упатството) Дин. 

2. Процентуално зголемување на личните доходи во републиката односно 
покраината во 1970 година во однос на 1969 година (точка 7 од Упатството) % 

II. Податоци за исплатените лични доходи во работната организација 

И з н о с 

во 1969 во 1970 
година година 

1 2 3 4 

3. Исплатени лични доходи од 1 јануари до 31 декември (точ. 1 и 2 од Упат-
ството) 

4. Ис-платено на работниците од средствата на заедничката потрошувачка од 
1 јануари до 31 декември 1970 година (точ. 2 и 3 од Упатството) х х х 

5. Просечен број работници утврден со делење на вкупно укалкулираните 
часови работа односно на вкупниот број на работниците на кра јот на 
месецот со бројот на часовите работа по работник односно со бројот на 
месеците (точка 4 од Упатството): во 1969 година во 1970 година 

б р о Т Е л е м е н т и 
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1 2 3 4 

III. Пресметка врз база на елементите од одделите I и II на овој извештај 

Заоелешка : 1. Паричните податоци се внесуваат во динари без пари, а процентите з аокружени 
без децимали. 

2 Организациите од членот 1 став 2 на Законот , под ред. број 1 и ред. број 6 колона 3 на овој 
извештај , внесуваат податок врз база на последните три години (1967, 1968 и 1969) со тоа што к а ј тие 
редни броени да назначат дека се во прашање просеци од три години. 

3. Организациите што имаат понизок просечен личен доход по работник во 1969 година во однос 
на просечниот личен доход по работник во републиката односно покраината , процентот во ред. број 
9 го утврдуваат со примена на формулата : 

4. Организациите кои според одредбите на членот 2 став 1 од Законот не можат да вршат исплата 
на личните доходи и исплата од средствата на заедничката потрошувачка над исплатените износи 
по работник ЕО 1970 година, во ред. број 10 з а п и ш у в а а т број нула (0). 

8. Процентуално зголемување на личните доходи во 1970 година во однос на 
19G9 година 

9. Процентуален однос на просечниот личен доход по работник во 1969 година 
спрема просечниот личел доход по работник во републиката односно покра -
ината во 1969 година 

10. Процент на можното зголемување на личниот доход и исплата од средствата 
на заедничката потрошувачка во 1971 година во однос на 1970 година (11%) 
односно процент утврден според чл. 2 став 1 од Законот % 

11. Просечен личен доход по работник кој може да се исплатува во 1971 година 

12. Просечен износ на средствата па заедничката потрошувачка по работник ко ј 
може да се исплатува во 1971 година 
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Образец ЛП-11 

(Назив на организацијата) 

(Седиште на организацијата) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА Л И Ч Н И Т Е ДОХОДИ ОД 1 Ј А Н У А Р И ДО 1971 ГОДИНА 

Е л е м е н т и бр. 
Во периодот од 

1 ј ануари до 

1 2 3 

1. Вкупен број на работниците 

2. Износ на личните доходи до кој можат да се вршат исплати според одред-
бите на Законот (ред. број 1 на овој образец X износот од ред. број 11 на 
образецот ЛП-I) Дин. 

3. Вкупно извршени исплати на личните доходи (за намените од точката 1 на 
Упатството) Дин. 

4. Износ на заедничката потрошувачка до ко ј можат да се вршат исплати 
според одредбите на Законот (ред. број 1 на овој образец X износот од ред. 
број 12 на образецот ЛП-1) Дин. 

5. Вкупно извршени исплати од средствата на заедничката потрошувачка (за 
намените од точката 3 на Упатството) 

6. 

-, 1971 година 
(датум) 

Раководител на сметководството, Директор, 

Забелешка : Паричните податоци се внесуваат во динари без пари. 

25. 
Врз основа на точката 5 од Одлуката за измена 

на Одлуката з а ' девизите што овластените банки не 
можат да ги ангажираат кога преземаат обврски по 
странските кредити („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 
53/70), гувернерот на Народната банка на Југосла-
вија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО НАРОД-
НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЈА ПЛАЌА НА 

ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА НА 
ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 

1. На овластените банки кои. во смисла на точ-
ката 5 од Одлуката за измена на Одлуката за де-
визите што овластените банки не можат да ги 
ангажираат кога преземаат обврски по странски 
кредити, депонираат девизни средства к а ј Народ-
ната банка на Југославија . Народната банка на Ј у -
гославија им плаќа камата по стапка од 6% 
годишно. 

2. Каматата од точката 1 на оваа одлука се п л а -
ќа во истиот вид девизи во ко ј се депонирани девиз-
ните средства, а пресметка на каматата се врши 
полугодишно наназад. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" , а ќе се применува на девизните средства 

на овластените банки депонирани к а ј Народната 
банка на Југослави ја од денот на нивното депо-
нирање. 

О. бр. 5 
18 ј ануари 1971 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
д - р Иво Перишин, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени и 
дополненија па Законот за правата на носителите 
на „Партизанска споменица 1941", објавен во „Слу-
ж б е н лист на С Ф Р Ј " , бр. 60/70, се поткраднала долу 
наведената грешка, та, врз основа на членот 283 
став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА 

„ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 

Во членот 9 став 1 наместо зборот: „до" треба 
да стои зборот: „од". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојуз -
ната скупштина, Белград, 25 ј ануари 1971 година, 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗА-
КОН ЗА ОСИГУРУВАЊЕТО И ОСИГУРИТЕЛНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА АВТЕНТИЧНОТО ТОЛ-
КУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 126в СТАВ 1 ОД ОСНОВ-
НИОТ ЗАКОН ЗА ОСИГУРУВАЊЕТО И ОСИГУ-

РИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Кога е донесен Основниот закон за о в е р у -
вањето и осигурителните организации („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 7/67 — во понатамошниот текст: 
Основниот закон), со ко ј е утврден новиот систем 
на осигурувањето, покра ј другите п р а ш а њ а беше 
потребно да се реши и начинот на ликвидирањето 
на обврските на бившата Југословенска заедница 
па осигурувањето Така со преодните одредби на тој 
закон (чл. 123 до 129) е пропишано дека Југословен-
ската заедница на осигурувањето, до колку ќ е ги 
исполни со закон пропишаните услови да работи 
како завод за осигурување и реосигурување, ги пре-
зема правата и обврските на Заедницата, но со тоа 
кусоците што ќе се п о к а ж а т по извршената пре-
сметка на 31 декември 1967 година да ги покријат 
новооснованите заводи во рок од пет години. До к о л -
ку средствата што би ги уплатувале сите заводи 
(санационен придонес) не би биле доволни за нами-
рување на обврските на бившата Југословенска 
заедница на осигурувањето, правопрпемникот е дол-
ж е н потребните средства да ги обезбеди по пат на 
кредит. 

По донесувањето на Основниот закоп е основан 
Завод за осигурување и реосигурување „Југослави-
ј а" во Белград, ко ј стана правоприемник на Југо-
словенската заедница на осигурувањето. 

Одредбите за ликвидаци јата на обврските на 
бившата Југословенска заедница на осигурувањето 
се изменети со Законот за измени и дополненија на 
Основниот закон за осигурувањето и осигурителни-
те организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/69). 
Според тие измени (чл. 126а до 126в) средствата на 
бившата Југословенска заедница па осигурувањето, 
што беа пренесени врз Заводот „Југославија" како 
правоприемник на Југословенската заедница на 
осигурувањето, се пренесуваат врз посебната коми-
сија што ја формира Сојузниот извршен совет, ис-
к л у ч у в а ј ќ и ги средствата на таа заедница по осно-
вот на учеството во работењето на странско прет-
пријатие за посредување во работите на реосигуру-
вањето во странство остварени до 31 декември 1967 
година кои се пренесуваат врз осигурителните ор-
ганизации. правни следбеници на бившите осигури-
телни заводи. 

Со оглед на тоа дека беше спорно како треба да 
се толкува новиот член 126в од Основниот закон, 
Сојузната скупштина го донесе Автентичното тол-
кување на таа законска одредба („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 28/70) во кое е објаснето дека средствата 
на бившата Југословенска заедница на осигурува-
њето преминуваат врз наведената комисија врз ос-
нова на законот и дека Службата на општественото 
книговодство е должна д а изврши контрола и да 
установи кои средства од бившата Југословенска 
заедница на осигурувањето д р ж и без основ Заводот 
„Југословена". 

II. Заводот за осигурување и реосигурување 
„Југославија"' во Белград му поднесе предлог на 
Уставниот суд на Југославија за оцена на уставно-
ста на Законот за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за осигурувањето и осигурителните ор-
ганизации изнесува јќи главно три причини за сво-
јот предлог. 

Пред се Заводот „Југославија ' смета дека кога 
еднаш врз основа на законот на Заводот „Југосла-
вија" му се дадени определени средства на управу-
вање, тие средства со новиот закон не можеле да 

бидат одземени, бидејќи тоа е спротивно на чл. 15 
и 154 од Уставот на Југославија . 

Освен тоа, според наводите на Заводот „Југо-
славија" , со измените е воспоставен нееднаков трет-
ман спрема истородни работни организации, биде ј -
ќи додека на другите работни организации им се ос-
таваат средствата што тие ги презеле како правни 
следбеници, на Заводот , . Југославија" таквите средп 
ства му се одземаат. 

Најпосле, измените на Основниот закон имаат 
за последица и повреда на правата на трети лица, 
бидејќи со одземањето на резервите на сигурноста 
се доведува во п р а ш а њ е извршувањето на обврски-
те спрема трети лица. 

Во текот на постапката Судот за подигнатото 
п р а ш а њ е на јавната расправа ги сослуша мислења-
та на Законодавно-правната комисија на Сојузната 
скупштина, на Сојузниот секретаријат за ф и н а н -
сии, на Секретаријатот за законодавство и органи-
заци ја на СИС и на Здружението на осигурителни-
те организации на Југославија . Сите тие и з р а з и ј а 
мислење дека средствата што ги презел Заводот 
„Југослави ја" се заеднички средства на сите з аво -
ди, дека тие имаа наменски карактер и дека затоа 
Законот за измени и дополненија на Основниот з а -
кон не е несогласен со Уставот. 

III. М и н у в а ј ќ и на оцена на оправданоста на 
предлогот на Заводот „Југославија" , Судот смета 
дека во овој случа ј к а к о основно п р а ш а њ е се по-
ставува дали законот, ако на еден начин го р е ш и л 
прашањето на ликвидацијата , може дополнително, 
со измена на законот, да определи друг начин па 
ликвидаци ја . 

На ова п р а ш а њ е Судот смета дека треба пози-
тивно да се одговори, под услов со новиот закон да 
не се засега во правата на трети лица. Судот поаѓа 
од тоа дека во овој случа ј постоела една имотна 
маса, која помеѓу другото служела и како основа 
за рег.улирање на обврските што ги имала поранеш-
ната Југословенска заедница на осигурувањето. 
Средствата на таа заедница биле пренесени врз З а -
водот „Југославија" , но тие средства не биле пре-
несени заради неограничено управување од страна 
на Заводот , ,Југославија", туку и заради ликвида-
ција на обврските на бившата Југословенска заед-
ница на осигурувањето. Ваквиот заклучок произле-
гува од текстот и од целта на преодните одредби на 
Основниот закон а и од фактот дека Заводот „Ју -
гославија" како правоприемник според општите 
правни принципи ги презема не са.мо правата туку 
и обврските на претходникот. 

Поаѓа јќи од таквото с ф а ќ а њ е Уставниот суд 
до јде до заклучок дека Сојузната скупштина може-
ла да го менува начинот на ликвидацијата , и овла -
стувањата што ги имал Заводот „Југославија" до-
полнително да ги пренесе врз Комисијата за ли -
квидаци ја на обврските на Југословенската заедни-
ца на осигурувањето. 

Судот не можеше да го п р и ф а т и становиштето 
дека овде станува збор за повреда на чл. 15 и 154 
од Уставот на Југославија , биде јќи не се во п р а ш а -
ње средства со кои Заводот „ Југослави ја" можел 
неограничено да управува . Според тоа овде не е во 
п р а ш а њ е одземање на правата на управувањето со 
средствата, туку пренос на мандатот за ликвидаци-
ја на обврските на биешата Југословенска заедница 
на осигурувањето од Заводот „Југославија" врз по-
себната за тоа ф о р м и р а н а комисија . 

Судот, исто така, не го п р и ф а т и к а к о оправдан 
наводот на Заводот „Југославија" дека постол неу-
ставност на законот поради тоа што тој завод до-
шол во нерамноправна положба во однос на другите 
осигурителни организации. Судот смета, не навле -
г у в а ј ќ и во прашањето на мерката на рамноправно-
ста, дека законот со ниедна уставна одредба не е 
ограничен при ликвидаци јата на една имотна маса 
на сите организации да им обезбеди исти права. 

Најпосле, Судот не ги смета основани наводите 
според кои е доведена во прашање заштитата на 
правата на трети лица, бидејќи во Основниот закон 
(чл. 126в и 128а) изречно е предвидено дека со пре-
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негувањето на средствата врз Комисијата за л и к в и -
дација на обврските на оившата Југословенска 
заедница на осигурувањето не се засега во правата 
на трети лица . 

Посебно п р а ш а њ е е дали е целесообразно со 
еден закон да се о п р е д е л б а еден начин на л и к в и -
дација на имотна маса па во текот на процесот на 
ликвидаци јата да се донесува друг закон, к о ј опре-
делува друг начин на л и к в и д а ц и ј а и ги менува ор-
ганите на кои им е поверена ликвидаци јата . Устав-
ниот суд смета дека таквата практика м о ж е да до-
веде до непотребни компликации во средувањето 
на односите и дека таквата п р а к т и к а треба да се 
избегнува. Меѓутоа, и ако начелно се утврди дека 
менувањето па ликвидационите органи во текот на 
постапката на л и к в и д а ц и ј а т а не е целесообразно, 
тоа не може да биде причина за утврдување на ие-
уставнсста на законот во конкретниот с л у ч а ј 

Врз основа на изложеното Судот не го п р и ф а -
ти предлогот да се утврди неуставност на Законот 
за измени и дополненија на Основниот зак^ц за 
осигурувањето и осигурителните организации 

IV. Во текот на постапката Заводот „ Југослави-
ја" поднесе предлог да се оцени и уставноста па А в -
тентичното т о л к у в а њ е на членот 126в став 1 од Ос-
новниот закон, смета јќи дека со тоа т о л к у в а њ е у ш -
те повеќе се врши повреда на уставните начела . 

Судот не го п р и ф а т и ова становиште од причи-
ната што Автентичното толкување не излегува од 
рамките на законот, ниту содржи елементи што би 
биле спротивни на законот. 

V. По донесувањето на Основниот закон, Заво -
дот „Југославија" и Здружениот завод за осигуру-
вање и реосигурување од Загреб бараа да се оцени 
уставноста на преодните одредби на Основниот з а -
кон и на Законот за з адолжително о п ф а ќ а њ е па ри-
зикот од земјотрес во одделни видови осигурува-
њ е („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 7 67). Овие бара -
ња Судот ги оценуваше заедно со предлогот да се 
утврди ^ у с т а в н о с т а на Законот за измени и допол-
ненија на Основниот закон за осигурувањето и оси-
гурителните организации и сметаше дека нема ос-
нови да се води постапка по тие барања поради 
тоа што одредбите на наведените закони престана-
л е да в а ж а т со донесувањето на Законот за измени 
и дополненија на Основниот закон за осигурување-
то и осигурителните организации и на Законот за 
измени и дополненија на Законот за з а д о л ж и т е л н о 
о п ф а ќ а њ е на ризикот од земјотрес во одделни в и -
дови осигурување. 

VI. Врз основа на членот 241 стаз 1 точка 1 од 
Уставот на Југославија , по о д р ж а н а т а јавна распра -
ва, Уставниот суд на Југослави ја 

о д л у ч и 

1. Не се п р и ф а ќ а предлогот па Заводот за оси-
гурување и реосигурување „Југослави ја" од Б е л -
град да се утврди иеуставноста на Законот за изме-
ни и дополненија на Основниот закоп за осигуру-
вањето и осигурителните организации (-,Службен 
лист на СФРЈ" , бо. 20/69) и на Автентичното толку-
вање на членот 125в став 1 од Основниот закон за 
осигурувањето и осигурителните организации 
(„Службен лист на СФРЈ ' ' , бр. 28 70). 

2. Нема основи за водење постапка но пред трка-
на Заводот „Југославија ' - и на Здружениот завод 
за осигурувани и реосигурување од Загреб за оце-
на на уставноста на преодните одредби од Основ-
ниот закон за осигурувањето и ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ор-
ганизации и на одделните одредби о л Законот "а 
задолжително о п ф а ќ а њ е на Р И З И К О Т ОД земјотрес 
во одделни видови осигурување (,.Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. 7/67). ' 

3. Оваа одлука ќ е се објави во ..Службен лист 
на С Ф Р Ј " . 

VII. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на 
Југославија во состав: претседател на Судот Б л а ж о 
Јовановиќ и членови на Судот И в а н Божичевиќ, 
Неда Божиновиќ, д - р Јован Ѓорѓевиќ, д - р Алексан-

дар Фира , д - р Асен Групче, Р а д о ј к а Катиќ , Ш е ф -
кет М а г л а ј л и ќ . Никола Срзентиќ. д - р Иво Сунарпќ 
и Ј о ж е Зе.мљах. 

Судијата Неда Б о ж и н о в и ќ го издвои мислењето. 

У бр. 400-69 
25 ноември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југослави ја , 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
З А ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕНОТ 8 
СТАВ 2 И ЧЛЕНОТ 9 СТАВ 1 ОД ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ДИМЕНЗИИТЕ, ВКУПНИТЕ ТЕЖИНИ И НА-

ПЛАТНИТЕ НА ДРУМСКИТЕ ВОЗИЛА 

I. Работничките совети на Автотранспортното 
претпри јатие , ,Истратранс" — Лабин, П р е т п р и ј а -
тието „Аутосаобраќа ј" — Пула и Претпријатието 
„Истра-ауто" — Умаг п р е д л о ж и ј а да се оцени за -
конитоста на членот 8 став 2 и членот 9 став 1 од 
П р а в и л н и к о т за димензиите, вкупните т е ж и н и и 
н а п л а т и т е на друмските возила („Службен лист 
на С Ф Р Ј " , бр. 6/64 и 23/67). Предлагачите наведу-
ваат дека наведените одредби на Прави,лникот, со 
кои се определува вкупната дозволена т е ж и н а за 
сите видови и категории друмски моторни возила не 
з е м а ј ќ и ги предвид бројот на оските и широчината 
на наплатката . не се во согласност со одредбата на 
членот 46 од Основниот закон за ј авните патишта 
(„Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 27/65, 7/67 и 10/70). 

Според тврдењето на предлагачите , со приме-
ната на наведените одредби на П р а в и л н и к о т пре -
возниците се д о л ж н и да го платат надоместокот 
според членот 47 од Основниот закон за ј авните 
патишта , и ако според нивното становиште не на-
стапува прекумерно абење на патиштата , поради што 
надо?у1естокот во тој член е предвиден. Имено, вози-
лата со поголем број оски и со пошироки н а п л а т к и 
и при вкупна т е ж и н а поголема од 40 тона не ги 
оштетуваат прекумерно патиштата , биде јќи т е ж и н а т а 
па товарот е распоредена во со закон пропишаните 
оптоварувања. 

Во предлогот, исто така . се наведува дека тол-
к у в а њ е т о на Сојузниот секретари јат за стопанство, 
бр. 15 1961/68 од 28 април 1969 година, во кое се 
определува распределбата на осниот притисок по 
двокатната оска не е во согласност со членот 44 од 
Основниот закон за ј авните патишта , па се пред-
лага Уставниот суд тоа т о л к у в а њ е да го укине. 

II. Основниот закон за ј авните патишта , п о к р а ј 
другите одредби со кои се предвидуваат условите 
за користен Р на ј авните гтотишта з а ш д и нивната 
заштита , го овласти во својот член 46 н а д л е ж н и о т 
сојузен секретар да ј а определи на јголемата дозво-
лена вкупна т е ж и н а и димензиите на моторното 
возило, на п р и к о л к а т а и на з апрежното возило и 
широчината на наплатната па заплетеното возило. 

Одредбата од членот 44 став 1 од Основниот 
злкап за ј асните патишта исто така пропишува 
д оча најголемиот дозволен осен притисок на мотор-
ните возила м о ж е да би.де 10 топа по еднократна 
оска. а 16 тона по двокатпа оска. 

Со оглед на овластувањето содржано во Ос-
новниот закон за ј авните патишта не би можело 
да се з а к л у ч и д'?ка сојузниот сек.ретар, пропишу-
в а ј ќ и ја во одредбата на членот 9 став 1 од П р а -
вилникот вкупната дозволена т е ж и н а на возилото, 
го прекорачил овластувањето од тој закон. Бидејќи 
одредбата па членот 8 став 2 па Правилникот го 

определува начинот па распоредувањето на товарот 
го возилото и на јголемиот дозволен осеп притисок 
ЕО границите п р о п и ш а н и во Основниот закон, опре-
д е л у в а њ е т о на на ј големиот дозволен осен прити-
сок во Правилникот не е изворно, туку таа норма 
е преземена од Основниот закон. 
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За утврдување на фактичното оптоварување и 
оштетување на патиштата вкупната тежина на во-
зилото не е единствено мерило, но ако се во пра-
шање одделни објекти на патиштата, како што се 
мостови, вкупната тежина на возилото е од реша-
вачко значење за заштитата на таквите објекти. Во 
тоа и е смислата на одредбата на членот 46 од 
Основниот закон за јавните патишта која го содр-
жи овластувањето на сојузниот секретар за пропи-
шување на најголемата дозволена вкупна тежина 
на возилото. 

Разгледувајќи ја законитоста на актот на Со-
јузниот секретаријат за стопанство, бр. 15 1961/68 
од 28 април 1969 година, е констатирано дека во 
конкретниот случај станува збор за незадолжител-
но објаснување а не за општ нормативен акт чија 
законитост овој суд, во смисла на одредбата од чле-
нот 17 став 1 од Законот за Уставниот суд на Југо-
славија, би бил надлежен да ја оценува. 

III. Со оглед на изложеното, по одржаната јав-
на расправа, а врз основа на членот 241 став 1 
точка 3 од Уставот на СФРЈ и членот 67 од Зако-
нот за Уставниот суд на Југославија, Уставниот 
суд на Југославија. 

о д л у ч и 

1. Одредбите на членот 8 став 2 и членот 9 став 
1 од Правилникот за димензиите, вкупните тежини 
и наплатките на друмските возила се во согласност 
со одредбите на Основниот закон за јавните па-
тишта. 

2 Се отфрлува предлогот за оценување на за-
конитоста на актот на Сојузниот секретаријат за 
стопанство, бр. 15 1961/68 од 28 април 1969 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ". 

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на 
Југославија во состав: претседател на Судот Блажо 
Јовановиќ, судии Иван Божичевиќ, д -р Јован 
Ѓорѓевиќ, д-р Александар Фира, д-р Асен Групче, 
Шефкет Маглајлиќ, Никола Срзентиќ, д -р Иво 
Сунариќ и Јоже Земљак. 

У бр. 453/69 
22 септември 1970 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, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУ-
ГАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

I 
Се отповикува 
Кирил Милковски од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Народна Р е -
публика Бугарија. 

II 
Се назначува 
Анте Дрндиќ, досегашен помошник државен 

секретар за надворешни работи, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Народна Репуб-
лика Бугарија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр 2 
15 јануари 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК \ ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
,ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерна работа на развивањето 
полет за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување на старешинските и војничките 
особини што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водниците-стажисти: Караџа Мирка Томислав, 
Ристик Чедомир Славољуб; 

десетарите: Бастајић Мила Милош, Чамџић Џул-
аге Расим, Ибрић Османа Мехмед, Ивановик Милу-
на Илија, Јанкеш Мате Јосип; 

разводникот: Баркоци Јаноша Ласло; 
војниците: Денић Момчила - Слободан, Драгар 

Франца Франц. Љубојевић Јована Ђуро, Михајло-
вић Радомира Милија, Михалић Јосипа Бранко; 

морнарот: Мартинић Мате Асгте; 

за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Арсов Васе Иванчо, Банковиќ Ђорђа 
Драгослав, Барач Светозара Мирослав, Баштовано-
вић Раденка Бранислав, Белас Николе Томислав, 
Церић Османа Хуснија, Цутул Антона Миховил, 
Чуљак Матија Славенко, Чупић Тодора Мирко, Ди-
мовски Николе Живко, Хластег Антона Јанез, Храс-
тић Ивана Јосип, Хрутка Павела Јан, Ибришевић 
Ћерима Салих, Иветић Илије Чедо, Јанковиќ Бра-
нислава Милован, Јанковиќ Милоша Слободан, Јан-
ковиќ Мирослава Станоје, Лес Ивана Звонко, Мар-
ковић Павла Павао, Мијић Предрага Крунислав, 
Мишић Бранислава Драган, Новосел Славка Слав-
ко, Обрадовић Милорада Милутин, Палић Животе 
Властимир, Поповић Душана Миливоје, Пучек Ан-
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дрије Владо, Радишић Миодрага Драгољуб, Радова-
новић Милосава Јовица Ристић Видана Мијо, Смре-
кар Маќеа Франц, Соларевић Јове Чедо, Стокућа 
Богдана Илија, Шариќ Алије Мујага, Танасијевиќ 
Радише Милан, Веровник Марије Душан, Вучина 
Ивана Јосип, Зарић Милана Живојин; 

разЕодниците: Дремпетиќ Јосипа Станко, Дунђер 
Јанка Ристо, Ђулиќ Радомира Љубиша, Ђуричиќ 
Здравка Љубиша, Грабровечки Јосипа Јосип, Хаси-
бопиќ Османа Рагиб, Јањић Војислава Чедомир, Ј е -
ловац Лазара Живко, Кечкеш Винцеа Андре, Мир-
о н о в Јована Димче, Портунај Томе Ђон, Шврака 
Остоје Михаило, Танфара Јозе Фрањо; 

војниците: Алађозовски Петре Душан, Алагић 
Заима Муниб, Алексић Алексе Томислав, Алија 
Ејупа Азем, Андрашић Стипе Маринко, Ангелов-
ски Богдана Љубо, Антић Миленка Драган, Антић 
Милорада Драгиша, Антић Илије Милан, Антунов 
Светозара Ж е љ к а Арачић Ивана Шиме, Арсеније« 
вић Маринка Живодраг, Аудилов Али Иљаз, Бараћ 
Раде'Петар, Бастијанић Мариа Феличе, Баштованов 
Милорада Иван, Батровић Арсе Томо, Бегановиќ 
Хилма Зеќо, Белић Радивој а Владимир, Бериша 
Шаипа Рифат, Бероња Славка Ратко, Благојевиќ 
Павла Перо, Богдансвић Драгана Милутин, Бојиќ 
Љубинка Милорад, Бојовиќ Александра Живадин, 
Бокић Крсте Рајко, Борјановић Рајка Борислав, Бо-
рковић Антуна Михо, Борозан Стане Огњен, Еорш-
тнѕр Петра Виктор, Бошњак Ивана Јосип, Брдар-
ски Лазара Стеван, Брус Павела Николај, Буквић 
Раде Перо, Бунгу Ризона Рамадан, Цакмак Миливо-
ја Златко, Цанкар Франца Франц, Црљеница Слав-
ка Никола, Цукућан Јована Душан, Цветковиќ Мио-
д р а г Часлав, Цветковски Богатина Здравко, Чалић 
Рајка Славко, Чалић Станка Станко, Чкоњовић Ми-
лосава Раденко, Чоловић Радише Миломир, Ћетоје-
вић Рајка Перо, Ћускиќ Богдана Лука, Дадић Сте-
ве Боривоје, Даќе Мирка Франц, Данолић Боже 
Јозо, Дебенц Леополда Станислав, Делић Игњаца 
Рудолф, Девић Душана Ранко, Дежман Алојза-Ја-
нез, Димитриевиќ Јована Миле, Димитриевиќ Ми-
луна Зоран, Димитровски Стојана Славе, Добрило-
вић Сретена Милан, Долибашић Јуре Иван, Доре-
ченц Јосипа Степан, Џајић Младена Неђо, Ђаковић 
Мирослава Александар, Ђорђевић Бранислава Ж и -
ворад, Ђуричић Марка Миливоје, Ђуриќ Петра Јо-
ван, Ђуриќ Ђорђа Новак, Ђурковић Алексе Сло-
бодан, Емрексвић Милоша Милован, Филиповић 
Ива Стјепан, Гаијот Антона Бранко, Гајић Брани-
слава Станиша, Гавриловић Добривоја Љубисав, Ги-
буловић Грује Радослав, Глигорић Богољуба Здрав-
ко, Гмитровић Живомира Радољуб, Гојкошек Јако-
ба Станиолав, Голић Милоша Стојан, Грабовица Ми-
л у т и н Бошко. Граховац Јосипа Стјепан, Грђан 
Стјепана Фрањо, Грегорчић Блашка Стипан, Грос 
Франца Франц, Гучек Мартина Франц, Гулин Мар-
ка Анте, Гуњевић Срећка Миодраг, Херн Андре Ан-
дро, Хлеб Рудолфа Томо, Хоџић Хамдије Зихнија, 
Хорват Јожефа Јожеф, Хуљак Стјепана Драгутин, 
Хурић Халида Хасан, Илић Драгутпна Борислав, 
Илић Милоша Мирослав, Илић Анте Павао, Ива-
новски Илије Миле, Јахић Ибришима Бајро; 

Јакопин Тоне Борис, Јакша Марија Звонко, Јан-
ковиќ Луке Винко, Јањић Светозара Гојко, Јавори-
на Мане Ненад, Јемрић Јосипа Антун, Јеркоз Кру-
нислава Иван, Јевремовић Младена Раде, Јездић 
Будимира Драгиќ, Јоковић Марка Ратко, Јоксимо-
вић Раденка Славиша, Јовандић Младена Гојко, Јо-
вановић Добривоја Александар, Јовановић Ивка 
Борисав, Јовановић Милоша Јовица, Јовановић Ра-
домира Миливоје, Јовановић Драгослава Војтан, 
Јовашевић Милана Драгомир, Јовић Миливоја Љу-
биша, Јовић Драгутина Милета, Јовић Владимира 
Томислав. Карловић Станка Фрањо, Кекезовић Ан-
туна Јосип, Кељменди А в д и ј а Миљазин, Киш Јо-
ж е ф а Вилмош, Кланчар Рада Рајко, Клањец Јосипа 

Иван, Колешар Франце Франц, Константинов А н -
дрија Слободан, Ковачевић Аранђела Антоније, К о -
вачевиќ Милоша Милан, Ковачевић Мује Сабит, К о -
вачиќ Благоја Витомир, Красојевић Милутина 
Миодраг, Крстиќ Петра Мирко, Кулунџић Стевана 
Вујо, Кузмић Милана Драго, Лалиќ Илије Живо-
рад, Ловаковић Милана Иван, 'Ловковиќ Драгути-
на Јосип, Љубиќ Мате Анте, Маџар Павла Томи-
слав, Малиџа Данила Недељко, Маринковић Сте-
вана Ђорђе, Мариновић Стипана Фрањо, Марковић 
Богољуба Драган, Марковић Добросава Петар, Мар-
кус Драгомира Василије, Мартиновић Ивана Миќо, 
Марушић Станка Драго, Матек Ђуре Станко, Мат-
ковић Момчила Јефто, Медвед Мирка Иван, Мијај-
ловић Радосава Мирко, Микел Владимира Драго, 
Миладиновић Стевана Раде, Милановић Ђорђа Ми-
ленко, Милетић Мирослава Душан, Милић С л е п а -
на Ивица, Милић Обрена Митар, Милић Милорада 
Жарко, Милићевић Николе Стево, Милинковић 
Милисава Радован, Мил иво јевиќ Миливоја Вели-
мир, Милорадовић Живорада Иван, Миловановић 
Боривоја Милован, Миловановић Станимира Мом-
чило, Миљанић Мирка Новак, Мочник Станислава 
Милан, Мориц Иштвана Иштван, Мулахметовић 
Хураге Халил, Мусиќ Етхема Абид, Муслија Видоја 
Исмаил, Нађ Еугена Владимир, Ненадовиќ Бориса-
ва Александар, Николиќ Мике Душан, Орбан Ан-
дриев Андрија, Орешкин Јосипа Бруно, Османовиќ 
Шеќе Мемиш, Паразити Ас л ана Сами, Павиќ Мар-
јана Никола, Павиќевиќ Драге Мркоња, Павловиќ 
Љубана Милан, Павловиќ Фрање Никола, Периќ 
Ивана Винко. Перкич Коломана Коломан, Петан-
чић Ивана Иван, Петрић Лајча Перо, Петровић 
Ђорђа Станиша, Петровић Милутина Воислав, Пе-
тровић Бранислава Зоран, Плетикапа Марка Гојко, 
Половина Душана Мирко, Поповиќ Славка Алекса, 
Поповић Адама Драгутин, Прапотник Алој за Алојз, 
Пргомет Данила Милан, Простран Драгана Богдан, 
Ристевски Каранфила Живко, Радић Љубомира 
Радослав, Радивојевић Чедомира Божидар; 

Радосављевић Светомира Светомир, Радовановић 
Радована Звездан, Рајин Мите Верољуб, Ракиќ Љ у -
бомира Ђорђе, Ранђић Милоуира Александар, Раз -
борчанин Алојза Милан, Разгоршек Јакоба Виктор, 
Реноко Антона Винко, Роченовић Милана Раденко, 
Роквић Милоша Раде, Рујевчан Николе Стјепан, 
Рукељ Ивана Јосип, Румек Мије Мијо, Рупник 
Франца Франц, Сајловић Стеве Петар, Санто Ур-
бана Карољ, Савић Милорада Петар, Селамањ Сад-
рије Ука, Сфера Георга Јон, Слатина Фрање Мато, 
Смиљанић Славка Светислав, Спасиќ Душана Или-
ја, Станиќ Милана Брацо, Станиќ Новака Драгољуб, 
Станковић Радована Вељко, Станојевић Пантелије 
Славко, Стантић Табора Лајно, Стевановић Војисла-
ва Богољуб, Стевановић Миладина Сава, Стевић 
Живојина Зоран, Стоисављевић Филипа Душан, 
Стојановски Бранков Цане, Субашић Јосипа Иван, 
Сулејмановић Бајрама Драган, Суља Вехби Кадри, 
Сврта Павл-а Станислав, Шахиновиќ Мехе Бакир, 
Шћеповић Саве Драган, Шебеља Вјекослава Винко, 
Шохић Смаила Рамиз, Шкариќ Ивана Стјепан, 
Шкерлак Виљема Едвин, Штулац Јосипа Владо, 
Шућур Стојке Велимир, Шумник Фер де Рок, Тасиќ 
Милоје Зоран, Тепиќ Ђуре Недељко, Тешиќ Исаила 
Слободан, Томић Предрага Радован, Томић Фрање 
Стјепо, Тривуковић Симе Симо, Тркуља Драгана 
Велко, Трутун Анте Маријан, Тузи Гаљана Мука-
рем, Уравић Јооипа Цвитко, Урсу Ђорђа Тодор, Вар-
шић Мије Јосип, Васић Видоја Станоје, Велинов 
Санде Фиданчо, Вељковић Стевана Стојадин, Воји-
новић Станоја Градибор, Врањевац Блажимира 
Ратко, Вратарич Стјепана Милан, Врх Јоже Војтех, 
Вучетић Петра Петар, Вучичевић Милисава Милан, 
Вучковић Душана Милан, Вујовић Љубе Милан, 
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Будинови^ Николе Стојан, Захировић Шефка Фи-
крет, Зајшек'Матије Антон, Зећири Велија Ариф, 
Зејнај Ахмета Али, Зупин Јанеза Антон, Зупков 
Глигорија Никола, Жеберан Божидара Томислав, 
Живановић Благоје Момир, Живановиќ ВладимИра 
Жарко, Живковић Проке Славко, Журкић Крсте 
Вито, Ж у ж а Душана Милорад; 

Морнар: Јаковљевић Стипе Винко. 

Бр. 82 
25 мај 1970 година 

Белград 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за оликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерна работа на развива-
њето полет за остварување на поставените задачи, 
како и за покажување на старешинските и војнич-
ките особини што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарите: Бошковски Гонев Томислав, Фуштић 
Милоша Милоје, Хинић Вукашина Ђорђе, Мавар 
Данијела Његомир, Пашалић Мирка Јосип, Ренду-
лић Ивана Драго, Виденовић Велизара Богдан; 

разводниците: Борић Аце Душан, Димец Ма-
рије Данијел, Марковић Богдана Милорад, Повр-
женић Јуре Стјепан, Симичић Владимира Петар; 

војниците: Ђехајић Јусуфа Мехмед, Курент 
Франца Питер, Милић Драгомира Сретен, Пециреп 
Ивана Марко, Пучек Јурја Звонко; 

за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водниците-стажксти: Богдановић Арсенија Бо-
жидар, Јаброжић Фрање Фрањо; 

десетарите: Аксентијевић Стевана Миломир, А-
љошезић Дуље Аслан, Антић Ђорђа Драгослав, Ан-
толовић Шиме Борис, Анучић Добривоја Златибор, 
Аурер Луке Томо, Бајић Николе Владо, Бановић 
Милана Новица, Башевић Момира Миле, Башић 
Мате Марко, Бедековић Маќеа Стјепан, Бергинц 
Андреја Јоже, Бибовски Ристе Трајко, Бобек Јоси-
па Јосип, Бажњак Јакоба Јосип, Брудар Јоже Јо-
же, Будимлић Јозе Владо, Буљубашић Мехе Хај-
рудин, Даниловић Гојка Миле, Деспић Саве Перо, 
Димитријевић Трифуна Деспот, Дошља Јована 
Ђорђе, Дрел Марјана Рајко, ДробЈшк Ђуре Стево, 
Ђорђезић Станислава Лазар, Ђурић Младена Дра-
гиша, Ерцеговић Јована Боро, Фарчић Франка Ср-
ђан, Гркајац Хранислава Милан, Грња Јована Вла-
димир, Грујић Лазара Богдан, Ибрелић Нурије Ху-
сејин, Илић Божидара Радивоје, Исаков Богдана 
Живојин, Јагарац Б р а н к а Милош, Јанковиќ Томе 

Стеван, Јанковски Васе Бранко, Јовановић Брани« 
слава Војислав, Каравидић Обрена Славко, Коса-
новић Милана Душан, Ковачевић Михаила Мила-
дин, Лединшић Блажа Драго, Лекић Животе Илија, 
Мандић Недел,ка Добривоје, Мике Пала Пад, Ми-
ленковић Јована Славољуб, Миловановић Славо-
љуба Верољуб, Младеновић Србислава Радован, 
Мусић Салка Хајро, Николић Тихомира Ацо, Нико-
лић Видана Славољуб, Ниноски Спасе Иван, Ново-
селић Мије Фрањо, Паић Милоша Милош, Пајић 
Бранка Перо, Ианџа Крсте Анте, Планинчевић Ри-
сте Јово, Поклопић Чеде Бране, Пангра-
шић Виктора Жељко, Поњавић Љубосава 
Михаило, Радивојевић Павла Новица, Ру-
пар Данила Душан, Скрачић Томислава Стојан, 
Спасојевић Рајка Мићо, Стевановић Милоша Мио-
драг, Шаипи Ибраима Расим, Шимић Ивана Јосип, 
Томљановић Ивана Јосип, Топаловић Милана Сло-
бодан, Трифуљеско Јоце Александар, Васић Радо-
мира Мирослав, Вуловић Милорада Радојло, Здрав-
ковић Станојка Миодраг. 

Бр. 84 
25 мај 1970 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

20. Наредба за измени на Наредбата за опре-
делување на стопанските организации за 
договарање и извршување на работи на 
увозот на производи на црната металур-
гија — — — — — — — — — — 57 

21. Решение за овластување на Технолошкиот 
институт во Белград за испитување на 
нови експлозивни материи — — — — 57 

22. Решение за дополнение на Решението за 
определување пониски царински стопи за 
специфична опрема за производство на 
цемент — — — — — — — — — 57 

23. Решени^ за определување пониски царин-
ски стопи за специфична опрема за про-

^ ^ изводство на полиестерски влакна — — 58 
: 24.Ј Упатство за начинот на утврдување на 

^ просечниот износ на личните доходи од-
носно на просечниот износ на средствата 
на заедничката потрошувачка наменети за 
исплатување на работниците — — — 60 

25. Одлука за височината на каматата што 
Народната банка на Југославија ја плаќа 
на депонираните девизни средства на 
овластените банки — — — — — — 63 

Исправка на Законот за изхмени и дополненија 
на Законот за правата на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" — — — 63 

Одлука за оцена на уставноста на Законот за 
измени и дополненија на Основниот закон 
за осигурувањето и осигурителните орга-
низации и на Автентичното толкување на 
членот 126в став 1 од Основниот закон за 
осигурувањето и осигурителните органи-
зации — — — — — — — — — 

Одлука за оцена на законитоста на членот 8 
став 2 и членот 9 став 1 од Правилникот 
за димензиите, вкупните тежини и на-
платхите на друмските возила — — — 
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