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105. 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДЕЛОВНИ-
ТЕ ЕДИНИЦИ И ЗА ДРУГИТЕ ОБЛИЦИ НА СТО-

ПАНСКО РАБОТЕЊЕ ВО СТРАНСТВО 

I. Општа одредба 

Член 1 
Организациите на здружениот труд што се ре-

гистрирани за вршење на надворешнотрговски 
промет можат: 

1) да основаат во странство претставништва, 
комерцијално-технички бирои, агенции, консигна-
циони складови, сервисни служби, да имаат деле-
гати и сл. (во понатамошниот текст: деловна еди-
ница во странство); 

2) да им доверуваат на странски фирми рабо-
ти на застапување, продажба на стоки од консиг-
национен склад, вршење на сервисна служба и вр-
шење на други стопански услуги во прометот на 
стоки со странство (во понатамошниот текст: дове-
рување на странски фирми вршење на стопански 
услуги); 

3) да остваруваат други облици на стопанско 
работење на странски пазар, во согласност со ва-
жечките прописи. 

II. Деловни единици во странство 

Член 2 
Организацијата на здружениот труд може да 

ОСНОве деловна единица во странство сама или со 
други организации на здружениот труд и банки. 

Член 3 
Организациите на здружениот труд можат да 

склучуваат општествени договори во смисла на 
член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство, а во врска со меѓусебната соработка 
и со работата на деловните единици во странство. 

Член 4 
Организацијата на здружениот труд што осно-

ва деловна единица во странство е должна во рок 
од 30 дена од денот на извршувањето на сите деј-
ствија во странство во врска со основањето на де-
ловната единица, да поднесе пријава за запишува-
ња на деловната единица во странство во региста-
рот што се води во Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија. 

Член 5 
Кон пријавата за запишување во регистарот 

на деловната единица во странство, организацијата 
на здружениот труд е должна да приложи: 

1) извод од општиот акт на организацијата на 
здружениот труд дека може да основа деловни еди-
ници во странство; 

2) одлука на надлежниот орган на управува-
њето со организацијата на здружениот труд за 
основањето на деловната единица во одредена зем-
ја, со програмата и со предметот на работата на 
деловната единица во странство и со границите на 
овластувањата на раководните работници во де-
ловната единица во странство; 

3) извод од прописите на земјата во која се 
основа деловната единица или потврда издадена 
од дипломатското односно конзуларното претстав-
ништво на Југославија вО односната земја за прав-
ните можности за основање на деловна единица; 

4) извод од општиот акт на организацијата на 
здружениот труд за работните места и за стручната 
подготовка и за другите услови што мораат да ги 
исполнуваат работниците распоредени на работа 
во деловната единица во странство; 

5) исправа на републичката односно покраин-
ската стопанска комора на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на организацијата на здружениот труд 
дека раководните и други стручни работници што 
се распоредуваат на работа во деловната единица 
во странство ги исполнуваат условите за работа 
на односните работни места; 

6) извод од општиот акт на организацијата на 
здружениот труд за изворите на средствата и за 
начинот на плаќањето на трошоците на деловната 
единица во странство. 

Член 6 
Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-

ја ќе изврши запишување на деловната единица 
во странство во регистарот во рок од 30 дена од 
денот на приемот на пријавата, ако се исполнети 
условите од член 5 на оваа уредба, и за тоа ќе и 
издаде решение на организацијата на здружениот 
труд. 

Деловната единица може да започне со работа 
во странство по извршеното запишување во реги-
старот и по поднесената пријава до дипломатското 
односно конзуларното претставништво на Југосла-
вија во односната земја. 

Член 7 
Деловната единица во странство е должна на 

надлежниот орган на управувањето на организа-
цијата на здружениот труд да му достави годишен 
извештај за својата работа. 

Член 8 
Одлука за престанокот на работата на делов-

ната единица во странство донесува надлежниот 
орган на управувањето на организацијата на здру-
жениот труд. 

За престанокот на работата на деловна едини-
ца во странство организацијата на здружениот 
труд е должна да ги извести Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија и дипломатското од-
носно конзуларното претставништво на Југосла-
вија во односната земја, во рок од 30 дена од де-
нот на спроведувањето на сите дејствија врзани 
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за престанокот на работата на деловната единица 
во странство, заради евидентирање. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
ја" известува организацијата на здружениот труд 
за извршеното бришење на деловната единица од 
регистарот, во рок од 30 дена од денот на приемот 
на известувањето од став 2 на овој член. 

III. Доверување на странски фирзди вршење на 
стопански услуги 

Член 9 
Организацијата на здружениот труд може да 

и довери на странска фирма вршење на стопански 
услуги само врз основа на договор склучен во 
писмен облик. 

Измени и дополненија на договорот од став 1 
на овој член се вршат исто така во писмен облик. 

Пред склучувањето на договорот од став 1 на 
овој член, организацијата на здружениот труд е 
должна да прибави информација за бонитетот на 
странската фирма со која склучува договор. Оваа 
информација ја издава Стопанската комора на Ју-
гославија, врз основа на податоците со кои распо-
лага. 4 

Организацијата на здружениот труд не може 
да склучи договор од став 1 на овој член ако од 
информацијата за бонитетот на странската фирма 
произлегува дека не е обезбедена сигурност на ра-
ботењето со неа. 

Член 10 
Организациите на здружениот труд можат да 

склучуваат општествени договори ЕО смисла на 
член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство, со кои се утврдуваат основните ус-
лови за склучување на договорите од член 9 на 
оваа уредба. 

Член 11 
Договорите од член 9 л а оваа уредба, како и% 

измените и дополненијата на тие договори, и се 
поднесуваат на Стопанската комора на Југославија 
заради евидентирање во рок од 30 дена од денот на 
нивното склучување. 

Податоците содржани во договорот од став 1 
на овој член претставуваат деловна тајна. 

Член 12 
За стоките што ги испраќа на консигнационен 

склад во странство организацијата на здружениот 
труд и поднесува на царинарницата пријава за 
привремен извоз. 

Организацијата на здружениот труд е должна 
до 15-ти во месецот да и поднесе на царинарницата 
конечна пријава за извозот на стоките што во из-
минатиот месец се продадени од консигнационен 
склад во странство. 

IV. Казнени одредби 

Член 13 
Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружениот труд: 

1) ако деловната единица во странство започне 
со работа пред извршеното запишување во реги-
старот и поднесената пријава (чл. 4 и 6 став 2); 

2) ако за престанокот на работата на деловна-
та единица во странство не ги извести Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија 'и дипломат-
ското односно конзуларното претставништво на Ју-
гославија (член 8 став.2); 

3) ако деловната единица во странство не преста-
не со работата во случајот од член 15 став 2 на 
оваа уредба. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд со парична казна од 1.500 до 6.000 
динари. 

Член 14 
Со парична казна од 5.000 до 150.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружениот труд ако договор за доверување на 
странска фирма вршење на стопански услуги не и 
го поднесе на Стопанската "комора на Југославија 
заради евидентирање (член 11 став 1 и члеќ 16 
став 1). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на" здру-
жениот труд со парична казна од 200 до 5.000 г i-
нари. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 15 

Организациите на' здружениот труд што до де-
нот на влегувањето во сила на оваа уредба осно^ 
вале деловни единици во странство се должни во 
рок од три месеци од денот на влегувањето во си-
ла на оваа ' уредба да поднесат пријави за запи-
шување во регистарот во смисла на чл. 4 и 5 на 
оваа уредба. 

Ако организацијата на здружениот труд до ис-
текот на рокот од став 1 на овој член не поднесе 
пријава за запишување во реги,старот, деловната 
единица во странство престанува со работа. 

Член 16 
Организациите на здружениот трзгд што до 

денот на влегувањето во сила на оваа уредба го 
склучиле договорот од член 9 односно од чл?н 
11 на оваа уредба се, должни, во рок од 90 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба, на 
Стопанската комора на »Југославија да и го под-
несат важечкиот договор заради евидентирање. 

Кон договорот од став 1 на овој член органи-
зацијата на здружениот труд е должна да прило-
жи и информација за бонитетот на странската фир-
ма, издадена од Стопанската комора на Југосла-
вија (член 9 став 3). 

Член 17 
По,блиски прописи за извршување на одред-

бите на чл. 1, 5, 7 и 12 на оваа уредба донесува, по 
потреба, сојузниот секретар за надворешна трговија. 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Наредбата за консигнации-
те и сервисните служби на домашните стопански 
организации во странство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/57). 

Член 19 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 43 

15 февруари 1973 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 

106. 

Врз основа на член 54 став 7 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и ,.Службен лист на 
СФРЈ", ,бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/7Г, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О л Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ 
УВОЗ НА СИНТЕТИЧКИ КАУЧУК И ПНЕУМА-

ТИКА 

1. До склучувањето на општествени договори за 
организиран наступ на странски пазари и регио-
налното насочување на увозот на синтетички кау-
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нук и пнеуматика (автогуми за моторни возила) за 
ЧИЈ увоз, со Одлуката за обврската за склучување 
на општествени договори при увозот на одредени 
производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/72), 
е пропишана обврската за склучување на опште-
ствени договори, увозот на тие производи ќе се 
врши под условите предвидени со оваа одлука. 

2. Организациите на здружениот труд заинте-
ресирани за увозот на производите од точка 1 на 
оваа одлука се должни договарањето и извршува-
њето на тие работи да им го доверат на органи-
зациите на здружениот труд што во 1972 година 
вршеле увоз на тие производи во свое име и за 
своја сметка или во свое име и за туѓа сметка. 

3. Организациите на здружениот труд заинте-
ресирани за увозот на пнеуматика (автогуми за мо-
торни возила) од Индија и на синтетички каучук 
од земјите со кои се склучени спогодби за плаќа-
ње по пат на клиринг, се должни договарањето на 
тие работи да и го доверат на Сојузната дирекција 
за резерви на индустриски производи. 

Сојузната дирекција за резерви на индустри-
ски производи ќе изврши избор на на-јповолниот 
увозник врз основа на одржано Јавно наддавање, 
односно врз основа на претходно извршено соби-
рање на понуди од најмалку три понудувачи. На 
избраниот најповолен увозник Сојузната дирекција 
за резерви на индустриски производи ќе му издаде 
решение за увоз на односниот производ. 

4. Стопанската комора на Југославија ќе ја 
извести Народната банка на Југославија за тоа кои 
организации на здружениот труд во 1972 година 
увезувале пнеуматици (автогуми за моторни во-
зила) во свое име и за СВОЈ а сметка или во свое 
име и за туѓа сметка. 

5 Технички упатства за примена на одредбата 
на точка 2 од оваа одлука ќе даде Народната банка 
на Југославија, во рок од 15 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука 

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

„ P..п. бр 39 
15 февруари V973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р 

107. 

Врз основа на чл. 37д и 37ж од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство (,,Службен 
лт'ст на ФНРЈ", бр 27/62 и ,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14'65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБЕН ИЗНОС НА ГЛО-
БАЛНАВА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1973 ГОДИНА ЗА 

УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. На Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи и се утврдува посебен износ на 
глобалната девизна квота. за 1973 година од 
541,025 ООО динари во девизи што се од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања за УЕОЗ на следните производи: 

Тарифен 
број Наименување на стоките 

1 2 

12.01 Маслени семки и плодови, цели или кр-
шени: 
4) Соја 
6) Друго: 

а) сончоглед 

1 2 
15.07 Растителни масла, течни и цврсти, сурови, 

пречистени или рафинирани: 
1) Соино 

а) сурово 
б) рафинирано 

4) Маслиново: 
а) сурово 
б) рафинирано 

5) Сончогдедово: 
а) сурово 
б) рафинирано 

2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи, во рамките на износот на девизите 
од точка 1 на оваа одлука, ќе изврши избор на нај-
поволниот увозник врз основа на одржано јавно 
наддавање, односно врз основа на претходно извр-
шено собирање на понуди од најмалку три понуду-
вачи. На избраниот најповолен увозник Сојузната 
дирекција за резерви на прехраЕЈбени производи ќе 
му издаде решение за увозот па стоките од точка 1 
на оваа одлука. 

3 СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешна трго-
вија, водејќи сметка за склучените трговски и дру-
ги спогодби, ќе ги утврди видовите на девизите, а, 
по потреба, и земјата на увозот, к а к а и динамиката 
на користењето на девизите од точка 1 на оваа од-
лука. 

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

Р п бр. 40 
15 февруаои 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џенал Биедиќ, с. р. 

108. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/G2 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), и 
член 34 од Законот за девизго работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр 36/72 и 71/72), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТЕТЕ НА ИЗВОЗОТ И 
УВОЗОТ НА СТОКИ ВО РАМКИТЕ МА ОДРЕДЕ-
НИ МЕЃУНАРОДНИ САЕМСКИ КОМПЕНЗАЦИО-

НИ АРАНЖМАНИ 

1. Извозот и увозот на стоки по саемски ком-
пензациони аранжмани што заеднички или поеди-
нечно ги склучуваат стопанските комори на репуб-
ликите и стопанските комори на автономните по-
краини со соодветни организации во соседните зем-
ји, се вршат согласно со одредбите на оваа одлука. 

2. Извозот и увозот на стоки по саемски ком-
пензациони аранжмани од точка 1 на оваа одлука 
се вршат како глобални финансиски компензациони 
работи, во рамките на вкупната вредност на изво-
зот и увозот, што за одделни саеми, посебно за се-
која година, ги утврдува Сојузниот извршен совет, 
на предлог од Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија, даден во спогодба со. Сојузниот секре-
таријат за стопанство, а по претходно прибавено 
мислење на Стопанската комора на Југославија. 

Предлози за утврдување на вкупната вредност 
на увозот и извозот од став 1 на оваа точка стопан-
ските комори на републиките и стопанските ко:ѕоои 
на автономните покраини му доставуваат на Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија. 
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3. Во рамките на вкупната вредност на извозот 
и увозот од точка 2 на оваа одлука, стопанските 
комори на републиките и стопанските комори на 
автономните покраини, во согласност со Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија и со Сојузниот 
секретаријат за ' стопанство, ги утврдуваат стоков-
ните Листи според вредностите и видовите на про-
изводите, за секој саем и за секоја година! 

4. Стоковните листи на извозот не можат да со-
држат стоки за кои е пропишан обликот на извозот 
врз основа на дозвола, а стоковните листи на уво-
зот не можат да содржат стоки за кои е пропишан 
обликот на увозот врз основа на дозвола, на стоко-
вен контингент односно на девизен контингент, ниту 
стоки за чиј увоз е потребна согласност. По исклу-
чок:, такви стоки можат да се внесат во стоковните 
листи само по претходно прибавено одобрение од 
органот овластен за тоа со важечките прописи. 

5. Работите на извозот и увозот на стоки по 
саемски компензациони аранжмани организациите 
на здружениот труд ги склучуваат со странски со-
договарач во време на одржувањето на односниот 
саем односно најдоцна во рок од три месеци по одр-
жаниот саем. 

Работите склучени во смисла на став 1 на оваа 
точка треба да се извршат во рок од една година 
од денот на склучената работа. 

6 Организациите на здружениот труд што уве-
зуваат гтоки по саемски компензациони аранжмани 
од точка 1 на оваа одлука, вршат плаќање на уве-
зените стоки слободно до височина на износот на 
девизите остварени со извозот на сток^ по тие аран-
жмани, а за стоките што можат да се увезуваат само 
во рамките на стоковен контингент, па девизен кон-
тингент или на дозвола — врз основа на утврдените 
i рава на ТОЈ УЕОЗ. 

Поп извозот на стоки по саемски компепзацииони 
аранжмани од точ 1 и 2 на оваа одлука не се при-
менуваат одредбите на член 39 од Законот за деви-
зно работење и на член 37в од Законот за прометот 
на стоки и заслуги со странство. 

7. Увозот и извозот на стоки во рамките на са-
емски компензациони аранжмани, склучени според 
одредбите на оваа одлука, можат да го вршат ор-
ганизациите на здружениот труд што се регистри-
рани за вршење на надворешнотрговски промет. 

8. Стопанските комори на републиките и сто-
панските комори на автономните покраини се долж-
ни да обезбедат заеднички настап — извозот и уво-
зот на стоки да се врши само во рамките на утврде-
ните стоковни листи од точка 3 на оваа одлука, и 
по извршувањето на годишните саемски компенза-
циони аранжмани да му поднесат извештај на Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија за ос-
тварениот извоз и увоз на стоки, по видовите и 
вредностите на стоките. 

9. Вредноста на саемските трошоци во девизи 
'може да се засмета како дел на противвредноста на 
извозот на стоки по саемски компензациони аран-
жмани од точка 2 на оваа одлука, со тоа што де-
нарски средства за покритие на овие трошоци да 
обезбедат договорно стопанските комори на репуб-
ликите и стопанските комори на автономните покра-
ини сами или заедно со заинтересираните организа-
ции на здружениот труд. 

10. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија. 

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1973 година. 

Р. п. бр. 41 
15 февруари 1973 година 

Белград 

109. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за 
преминување на државната граница и за движење 
во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бо. 
13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН ПРЕ-
МИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБРА-

КАЈ 

1. За преминување на државната граница се 
одредува постојан граничен премин за меѓунаро-
ден поморски сообраќај во луката Пиран. / 

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

Р. и. бр. 42 
15 февруари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

НО. 

Врз основа на член 63, во врска со член 39 од 
Основниот закон за мерките за унапредување на 
сточарството и за здравствената заштита на доби-
токот („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 29/66), 
сојузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ НА ДРЖАВНАТА ТРА-
НИЦА СПРЕМА АВСТРИЈА, УНГАРИЈА, РОМА-
НИЈА ћ БУГАРИЈА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА 

ВНЕСУВАЊЕТО НА« ДОБИТОЧНИ ЗАРАЗИ 

1. Заради спречување на внесувањето во Југо-
славија на заразната болест лигавка и шап од 
Австрија, Унгарија, Романија и Бугарија: 

1) се забранува внесувањето од страна на пат-
ници во Југославија на добиточни производи и су-
ровини, освен конзерви, преку граничниот премин 
Марибор и преку сите гранични премини спрема 
Австрија источно од граничниот премин Марибор, 
како и преку сите гранични премини спрема Унга-
рија, Романија и Бугарија; 

2) се забранува влегување на камиони со доби-
точни производи, суровини и отпадоци во Југосла-
вија од Унгарка , Романија и Бугарија, ако камио-
ните не се дезинфикувани непосредно пред влегу-
вањето во нашата земја. 

Сиот добиток што ќе залута и ќе мине во Ју -
гославија од Австрија источно од граничниот пре-
мин Марибор, од Унгарија, Романија и Бугарија 
мора да биде отепан. 

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

Бр. 8-752/1 
14 февруари 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Сојузен секретар 
за земјоделство, 

Иво Куштрак, с. р. 
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111. 
Врз основа на член 9 од Законот за посебните 

услови за одобрување инвестициони кредити 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72), сојузниот се-
кретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ШТО ВРШАТ ВОН-
СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

1. Како корисници на општествени средства 
надвор од стопанството, во смисла на член 9 од 
Законот за посебните услови за одобрување инве-
стициони кредити, се сметаат општествено-поли-
тичките заедници, интересните заедници, само-
управните фондови, организациите на здружениот 
труд што вршат вонстопанска дејност и други ко-
рисници на општествени средства надвор од сто-
панството. 

2. Како општествепо-политички заедници се 
подразбираат општествено-политичките заедници и 
нивните органи и организации. 

3. Како интересни заедници се подразбираат: 
1) заедниците на здравственото осигурување; 
2) заедниците на пензиското и инвалидското 

осигурување; 
3) заедниците на социјалните грижи; 
4) заедниците з а образование и воспитување; 
5) заедниците на културата; 
6) заедниците на научните дејности; 
7) месните заедници; 
8) заедниците за вработување; 
9) другите заедници што се финансираат од 

приходите на општествено-политичките заедници 
или од приходите утврдени со посебни прогони. 

4. Како самоуправни фондови се подразбираат: 
1) фондовите на општествено-политичките за-

едници, со или без својство на правно лице; 
2) општествените фондови за непосредна дет-

ска заштита; 
3) општествените фондови за додатокот на де-

ца; 
4) општествените фондови формирани врз осно-

ва на посебни прописи (фондови за патишта, фон-
дови за води и др), освен општествените фондови 
основани со самоуправен договор на стопанските 
организации (фонд за унапредување на извозот на 
добиток и добиточни производи, фонд за унапреду-
вање на рибарството, фонд за деловна сигурност 
на производството и извозот на тутун и на тутун-
ски преработки и др ); 

5) ,фондот за кредитирање и осигурување на 
одредени извозни работи; 

С) фондот на стопанството за кредитирање на 
пласманот на домашна опрема за изградба на об-
јекти во земјата. 

5. Како организации на здружениот труд што 
вршат вонстопанска дејност, се подразбираат: 

1) во областа на образованието: основните учи-
лишта, училиштата за квалификувани работници, 
техничките и други училишта за стопанството и за 
општествените служби, гимназиите и средните 
стручни училишта, вишите и високите школи и 
факултетите и другите училишта (специјални учи-
лишта за образование на возрасни, училишта за 
дополнително образование и др) , 

2) ЕО областа на научната дејност: академиите 
на науките и уметноста, научните установи, инсти-
тутите и заводите за унапредување на одделни 
пооизводствени и други организации од областа на 
научната дејност; 

3) во областа на културно-просветната дејност: 
музеите, архивите, збирките и галериите, зоолош-
ките и ботаничките градини, заводите за заштита 
на спомениците на културата и на природните зна-
менитости, реставраторските заводи, центрите за 
култура, работничките и народните универзитети. 

библиотеките и читалниците, домовите на култу-
рата и другите културно-просветни установи; 

4) во областа на уметничко-забавната дејност: 
театарско-сценските установи; филхармониите; 
симфониските, камерните и забавните оркестри; 
ансамблите на народни игри, претпријатијата за 
прикажување на филмови (кина); радиодифузните 
и телевизиските станици и нивните здруженија и 
другите културно-просветни установи, 

5) во областа на здравствената дејност. амбу-
лантно-поликлиничките и диспанзерските устано-
ви, болничките (стационарните) установи, хигиен-
ските и противепидемиските установи, медицински-
те центри, здравствените заводи и институти, при-
родните лекувалишта и закрепнувалишта, апте-
ките, заедниците на здравствените установи и со-
ветот на заедниците на здравствените установи, 

6) во областа на социјалната заштита, устано-
вите за дневен престој и слободни активности на 
децата (јасли, дневни домови, забавишта, пионер-
ска! домови и сл.), домовите за деца без родителска 
грижа, за инвалидни и воспитно запуштени деца и 
младина, ученичките и студентските домови (за 
средношколска младина, за ученици во стопанство-

% то и за студенти), установите за хабилитацита и 
рехабилитација, установите за социјална заштита 
на возрасни лица и другите установи за социјална 
заштита (прифатилишта, центри за социјална ра-
бота, психолошки советувалишта и сл ,̂ 

7) установите во областа на физичката култу-
ра; 

8) другите организации на здружениот труд 
што вршат вонстопанска дејност 

6 Како други корисници на општествени сред-
ства надвор од стопанството се подразбираат: 

1) општествено-политичките организации, опште-
ствените организации, стопанските комори и здру-
жени јата на граѓани; 

2) банките и штедилниците, народните банки, 
осигурителните заводи, заедниците на осигурување-
то, лотариите и кладилниците, Службата на опште-
ственото книговодство и другите финансиски орга-
низации; 

3) заводите за социјално осигурување и заводи-
те за работите на вработувањето; 

4) другите организации што вршат вонстопан-
ска де! ност. 

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

Бр. 1-2077/1 
14 февруари 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

112. 

Врз основа на .член 7 од Законот за обезбеду-
вање на трајни обртни средства на организациите на 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ % бр. 
39/72). по прибавеното мислење од гувернерот на 
Народната банка на Југославија, сојузниот секретар 
за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНАТА ГОДИ-
ШНА ВРЕДНОСТ НА ЗАЛИХИТЕ И ЗА НАЧИНОТ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
И НА КРЕДИТИТЕ ЗА ТРАЈНИ ОБРТНИ 

СРЕДСТВА 

1. Во Упатството за начинот за утврдување на 
просечната годишна вредност на Залихите и за 
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чинот за утврдување на сопствените средства и на 
кредитите за трајни обртни средства („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 61/72) во точка 6 се додава нов став 
1, КОЈ гласи: 

„Износот на недостатните трајни обртни сред-
ства утврден под редниот број 3 на образецот ТОС-3, 
кој се составува за 1972 година, се зголемува за из-
носот искажан под редниот 6poj 50 „За деловниот 
фонд" на образецот „Биланс на успехот од 1 јану-
ари до 31 декември 19 

Досегашниот став 1 станува став 2. 
2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1975/1 
12 февруари 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

113. 

Врз основа на член 69 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за здрав-
ствената заштита на добитокот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65 и 29/66), Сојузниот секретаријат за 
земјоделство објавува 

С П И С О К 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 
ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Во периодот од 1 јули 1972 до 15 февруари 1973 
година им се издадени дозволи за пуштање во промет 
на следните средства за заштита на добитокот, и 
тоа на: 

1. Творница фармацеутских и кемијеких произвела 
„Плива" — Загреб, за: 

1) TETANUS ANTITOKSIN 300 ad. us. vet., паку-
ван во шишиња по 20 ml (6 ООО и. е.) и 50 ml (15.000 
и. е.), под бр. 5-821/31 од 4 октомври 1972 година; 

2) ALI-VAK, ad. us. vet., пакувана во шишиња по 
3 дози за големи животни, 6 дози за мали животни 
и 12 дози за мачки, а во ампули по 1 доза за големи 
животни, 2 дози за мали животни и 4 дози за мачки? 
под бр. 5-821/39 од 27 септември 1972 година; 

3) TETANUS ANTITOKSIN 1500, ad us. vet., па-
куван во шишиња по 10 ml (1500 и. е ) со 15 ООО и. е., 
под бр. 5-821/32 од 4 октомври 1972 година; 

4) MONOАРНТAR-O, ad. us. ve t , пакувана во ши-
шиња по 300 ml, под бр. 5-821/17 од 27 септември 
1972 година; 

5) MONOAPHTAR-C, ad. us ve t , пакувана во 
шишиња по 300 ml, под бр. 5-821/19 од 27 септември 
1972 година; 

6) BIAPHTA-OA, ad. us. vet , пакувана во шиши-
ња по 300 ml, под бр 5-821/33 од 27 септември 1972 
година; 

7) BIAPHTA-OC, ad. us. vet., пакувана во ши-
шиња по 300 ml, под бр. 5-821/34 од 27 септември 
1972 година; 

8) BlAPHTA-AC, ad. us. vet., пакувана во шиши-
ња по 300 ml, под бр. 5-821/35 од 27 септември 1972 
година; 

9) ANIFERTIL брик. ad. us. vet., пакуван по 10 
брикети а 170 g, под бр. 5-821/36 од 4 октомври 1972 
година; 

10) MONOАРНТAR-A, ad. us. vet., цакувана ве 
шишиња по 300 ml, под бр. 5-821/20 Од 27 септември 
1972 година; 

11) AVIBRIN, ad. us. vet., пакуван по 200 g, 2 kg 
и 20 kg, под бр. 5-821/8 од 3 октомври 1972 година; 

12) VITAMIN Е топлив во вода, ad. us. vet., па-
куван во шишиња по 1000 ml, под бр. 5-1369/1 од 3 
октомври 1972 година; 

2. Фармацеутско-хемијска индустрија „Галеника" — 
Белград, за: 

1) EMGAL-S, ad. us. vet., пакуван во кутии по 
200 g, 1 kg и 5 kg и во вреќи по 20 kg и 40 kg, под 
бр. 5-3085/1 од 30 јануари 1973 година; 

2) EMGAL-V. ad. us. vet., пакуван во кутии по 
200 g, 1 kg и kg и во вреќи по 20 kg и 40 kg, под бр. 
5-3084/1 од 30 јануари 1973 година; 

3. Ветеринарски завод Земун—Суботица — Земун, за: 

1) BYKODIGEST ANTACID, ad. us. vet., пакуван 
во кутии со 12 ќесенца а 320 g, под бр. 5-97/1 од 30 
јануари 1973 година; 

2) BYKODIGEST FORTE, ad. us. vet., пакуван во 
кутии со 12 ќесенца к 190 g, под бр. 5-98/1 од 30 ја -
нуари 1973 година; 

4. Творница лијекова и кемијских производа „Босна " 
лијек" — Сараево, за: 

1) „BREVICID''-маст, ad. us. vet., пакувана во ту-
би по 10 g, под бр. 5-3698/1 од 31 јануари 1973 година; 

2) „BREVICID''-прашок, ad us. vet., пакуван во 
кутии по 10 g, под бр. 5-3698/2 од 31 Јануари 1973 
година; 

3) „ENTERAN''-прашок, ad. us ve t , пакуван во 
кутии со 10 ќесенца а 10 g, и во канчиња со 100 g и 
200 g, под бр. 5-3698/4 од 31 јануари 1973 година; 

4) „NEOSTREP''-маст, ad. us. vet., пакувана во 
кутии со 12 инјектори а 10 g, под бр. 5-3698/3 од 31 
јануари 1973 година; 

5. Товарна здравил „Крка" — Ново Место, за: 

SPECTAMR-plv. ad. us. vet., пакуван во ќесенца 
по 100 g, под бр 5-33/13 од 31 јануари 1973 година; 

6. Товарна фармацевтских ин ксмијских изделков 
„Лек" — Љубљана, за: 

MIX-9, ad. us. vet., пакуван во теглички по 200 g 
и 1 kg, во кутии по 4 kg и во вреќи по 20 kg, под бр. 
5-3111/1 од 31 јануари 1973 година; 

7. Творница сапуна „Лабуд" — Загреб, за: 

1) „SPECIJAL-S-о". ad. us. ve t , пакуван во ши-
шиња по 1 kg, под бр. 5-806/1 од 31 јануари 1973 го-
дина; 

2) „ЅРЕС1ЈAL-S-6", ad. us. vet., пакуван во ши-
шиња по 1 kg, под бр. 5-805/1 од 31 јануари 1973 
година; 

8. Фармацеутско-хемиска индустрија „Алкалоид" — 
Скопје, за: 

FURO-FTAL, ad. us. vet., пакуван во шишиња по 
100 ml и 50 ml, под бр. 5-3339/1 од 31 јануари 1973 
година; 

9. Фирмата Werfft Chemie, WIen, Австрија, за: 

1) MYCO-SYNALAR, ad. us. vet., пакуван во ши-
шенца по 10 ml и 30 ml и со капалка, под бр. 5-1530/2 
од 1 февруари 1973 година; 

2) DMSO-CORTEXILABR ad. us. vet., пакуван во 
шишенца по 100 ml и 5 парчиња пластични нарак-
вици, под бр. 5-1530/3 од 1 февруари 1973 година. 

Застапник: „Народна радиност" — Белград; 
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10. Фирмата Sandoz, Basel, Швајцарија, за: 

SILMURIN, ad. us. vet., пакуван во кутии по 100 
g, 250 g и 500 g, под бр. 5-3668/1 од 1 февруари 1973 
година. 

Застапник: „Велебит" — Загреб; 

11. Фирмата Dow Chemical Comp. Europa S. U. 
Zurich, за: 

COYDEN-25, ad. us. vet., пакуван во вреќичиња 
по 35 kg, под бр. 5-24/3 од 1 февруари 1973 година. 

Застапник: „Хемпро" — Белград. 

12. Фирмата Ciba Geigy AG, Basel, Швајцарија, за: 

NUVANOL-N, ad. us. vet., пакуван во ќесиња по 
200 g, под бр. 5-886/1 од 1 февруари 1973 година; 

13. Фирмата Institut de Serotherapie de Toulouse, 
Франција, за: 

ALBUDAN, ad. us. vet., пакуван во кутии со 5, 50 
и 100 ќесенца а 10 g, под бр. 5-246/76 од 1 февруари 
1973 година. 

Застапник: „Ветпром" — Белград; 

14. Фирмата Commercial Solvents Corp. Chemia, 
Indiana, САД, за: 

RALGftOR, ad. us. vet., пакуван во шишиња со 
120 палета, под бр. 5-246/77 од 1 февруари 1973 го-
дина. 

Застапник: „Ветпром" — Белград; 

15. Фирмата Farbenfabriken Bayer AG — Сојузна 
Република Германија, за: 

„MANSONIL", ad. us. vet., пакуван во кутии по 
100 g, 1000 g и 6 тбл. и 30 тбл., под бр. 2623/1 од 30 
октомври 1972 година. 

Застапник: „Fabeg" — Белград. 

Бр. 673 
1 февруари 1973 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за земјоделство, 

Бранко Турудија, с. р. 

114. 

Врз основа на член 16 од Законот за Уставниот 
суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/63), Уставниот суд на Југославија, на седницата 
од 17 јануари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Деловникот на Уставниот суд на Југославија 

(,.Службен лист на СФРЈ", бр 26/64) член 15 се 
брише. 

Член 2 
Во член 16 зборовите: „административните слу-

жбеници" се заменуваат со зборовите: „другите ра-
ботници на Судот", а зборот: „службениците" — 
со зборот: „работниците". 

Член 31 
Во член 30 став 3 зборот: ,,шест" се заменува со 

зборот: „осум". 

Член 4 
По член 37 се додава нов член 37а, кој гласи: 
„Судот донесува одлука со гласање за предло-

гот на предлагачот. Истиот начин на одлучување се 
применува и во постапката за оценување на устав-
носта и законитоста поведена по иницијатива на 
Судот. 

Ако Судот одлучува за предлогот на предлага-
чот за несогласност на пропис со Уставот и законот, 
одлуката на Судот за несогласност на законот со 
Уставот, за несогласност на републички закон со 
сојузен закон и за несогласност на други прописи и 
општи акти на органи и организации со Уставот, 
со сојузен закон и со други сојузни прописи е доне-
сена кога за неа гласале најмалку осум членови на 
Судот." 

Член 5 
Во член 39 став 2 се менува и гласи: 
„Судот на седница донесува акти за својата ор-

ганизација и работа, го одредува судијата што ќе го 
заменува претседателот на Судот во случај на не-
гова спреченост, одлучува за изземање на членови 
на Судот, го утврдува распоредот на работите на 
членовите на Судот, ги назначува и ги разрешува 
од должност секретарот на Судот, помошник-сек-
ретарот на Судот и шефот на Кабинетот на претсе-
дателот на Судот и им ги одредува надоместокот на 
личниот доход и дневниците за службени патувања 
и одлучува за нивните други статусни прашања, 
дава согласност на систематизацијата на работните 
места во службите на Судот, донесува конечна од-
лука во случај кога не ќе се постигне согласност 
помеѓу работната заедница односно нејзиниот совет 
и секретарот на Судот за прашањата за кои ти^ 
заедно одлучуваат и донесуваат одлуки за други 
прашања што со сојузен закон или со овој деловник 
му се ставени во надлежност на Судот, а за кои 
Судот не одлучува врз основа на расправа." 

Член е 
Во член 41 став 3 зборот: „шест" се заменува со 

зборот: „осум". 

Член 7 
По член 41 се додава нов член 41 а, кој гласи: 
„Кога Судот одлучува за прашања од член 39 

став 2 на овој деловник, одлуката на Судот се до-
несува со мнозинство гласови на присутните чле-
нови на Судот". 

Член 8 
Во член 52 став 1 по зборот: „републичките" се 

додаваат зборовите' „односно покраинските". 

Член 9 
Во член 53 став 1 по зборот: „републичките" се 

додаваат зборовите: „односно покраинските"; 
Во став 2 по зборот: „републичките" се додаваат 

зборовите: „односно покраинските". 

Член 10 
Во член 54 став 2 зборовите: „административни 

службеници" се заменуваат со зборовите: „други ра-
ботници на Судот". 

Во став 3 зборовите: „административните служ-
беници" се заменуваат со зборовите: „другите ра-
ботници на Судот". 

Член 11 
Во член 55 по зборот: „републичките" се дода- , 

ваат зборовите: „и покраинските". 

Член 12 
Називот на одделот „Организација на стручните 

и административните служби" и член 56 се менуваат 
и гласат: 
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„Организација на службите во Судот 

Член 56 
Секретарот на Судот раководи со работата на 

стручните и другите служби во Судот." 

Член 13 
По член 56 се додава нов член 56а, кој гласи: 
„Во поглед на регулирањето на меѓусебните од-

носи во работата на работниците на Судот и само-
управувањето во службите на Судот, секретарот на 
Судот има права и должности на старешина на ор-
ган/4 

Член 14 
По член 58 се додава нов член 58а, кој гласи: 
„Секретарот на Судот и работната заедница ја 

утврдуваат систематизацијата на работните места во 
службите на Судот, а секретарот на Судот и советот 
на работната заедница ги распоредуваат работите на 
стручните соработници и на другите работници." 

Член 15 
Во член 60 се додаваат два нови става, кои гла-

сат: 
,.За укажување меѓусебна помош на стручните 

соработници во нивната работа, а посебно во врска 
со нивната работа на предметите и со работата на 
проучувањето на појавите и проблемите од одредени 
правни области, се формираат следните групи на 
стручни соработници: 

1) група за самоуправување и работни односи: 
2) група за стопанство, финансии и имотно-пра-

вни односи; 
3) група за општествено-политички систем, др-

жавно уредување и општествени служби. 
За работата на секоја група се грижи стручен 

соработник, кого што за период од две години го 
одредуваат секретарот на Судот и советот на работ-
ната заедница, а со претходно прибавено позитивно 
мислење на Судот". 

Член 16 
По член 60 се додава нов член 60а, кој гласи: 
,.Стручниот соработник самостојно работи на 

обработката на предметите 
На иницијатива од раководителот на групата, од 

обработувачот на предметите или од кој и да било 
соработник од групата, групата ги разгледува пра-
шањата од областите на кои работат соработниците 
во групата, а посебно случаите во кои се води пос-
тапка или се подготвува реферат за Судот. 

Доколку во работата на групата се појават раз-
лични мислења или различни аргументи за праша-
њата или предметите што групата ги разгледува, по-
крај своето мислење и предлогот обработувачот ќе 
го запознае Судот и со другите мислења или аргу-
менти изнесени во групата." 

Член 17 
Член 62 се брише. 

Член 18 
Член 64 се брише. 

Член 19 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Су бр 98/73 
7 февруари 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

115. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ју-
гословенските стандарди (,,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16 60 и 30/62), директорот на Југословенскиот за-
вод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕСЕСТИ СВИЊИ ЗА 

ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА 

1. Во југословенскиот стандард Месести свињи 
за индустриска преработка — JUS Е.С1.021, кој е 
донесен со Решението за југословенскиот стандард 
за свињи за индустриска преработка („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/69) во точка 3.5 став 1, 
во основната одредба по зборовите: ,.са тачношћу 
1 mm" се додаваат зборовите: „и тежином топлих 
полутки са тачношћу 0,5 кр". 

2. Во точка 5.1 зборот: ,.уговором" се заменува 
со зборот: „споразумом". 

3. Во точка 5.2 став 1 се менува и гласи: 
„Квантитативно и квалитативно оценување 

свиња врши стручна служба организацијо за кон-
тролу квантитета и квалитета робе, коју споразумно 
изаберу произвођачи и прерађивачи односно про-
давци и купци свиња." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
,.Детаљи примене стандарда регулишу се спо-

ра зумом између произвођача и прерађивача свиња, 
кој и је регистрован у Привредној комори Југосла-
вије, а саставни је део тог стандарда." 

4. Во табела 2 во колона 9 процентот: „39,93" се 
заменува со процентот: „36,93". 

Се додава нова колона 12, со заглавјето: „НО 
до 113" и под заглавјето во вертикален ред процен-
тите еден под друг: „44,96; 44,07; 43,18; 42,29; 41,40; 
40,51; 39,62; 38,73; 37,84; 36,94; 36,05; 35,16", 34,27; 33,38; 
32,49; 31,60". 

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

Бр. 07-518/1 
27 јануари 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

116. 
Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АВИОН-

СКИ БЕНЗИНИ 

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

Течни горива. Авионски бензини 
(мешани, стилизирани) — — — — JUS В.Н2.250 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација,, кое е составен 
дел на ова решение. 
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3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 

мај 1973 година. 
4. Се става вон сила југословенскиот стандард: 
Течни горива. Авионски бензин 

100/130 октани - - - - - - JUS В.Н2 256 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на индустријата на нафта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/70). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 30 април 19?3 го-
дина. 

Бр. 08-752/1 
6 февруари 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

117. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ТЕЧНИ ГОРИВА 

1. Решението за југословенските стандарди за 
течни горива („Службен лист на ФНРЈ", ' бр. 45/56), 
со кое се донесени југословенските стандарди 
JUS В.Н2.410 и JUS В.Н2.411, престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 30 април 
1973 година. 

Бр. 08-749/1 
6 февруари 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

118. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГОРИВА 

ЗА БРЗОХОДНИ ДИЗЕЛМОТОРИ 

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

Течни горива. Горива за брзохо-
дни дизел-мотори — — — — — JUS В.Н2.410 

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

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
мај 1973 година. 

4. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Дизелгориво средно (D3) - - JUS В.Н2.412 
Дизел гориво тешко (D4) — — JUS В.Н2.420 

донесени со Решението за донесување југословен-
ски стандарди за течни горива и специјални бензини 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/54). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 30 април 1973 
година. 

Бр. 08-751/1 
6 февруари 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот -

завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

119. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МАСЛА 

ЗА ГОРЕЊЕ 

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

Течни горива. Масла за горење — JUS В.Н2.4^0 
2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на craft 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
мај 1973 година. 

4. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Масло за горење лесно — — — JUS В.Н2.440 
Масло за горење тешко — — — JUS В.Н2.442 

донесени со Решението за донесување југословен-
ски стандарди за течни горива и специјални бензи-
ни („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/54). 

Масло за горење — специјално - JUS В.Н2.430 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за течни горива, конзистентна маст и активирани 
масла („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/55); 

Масло за горење, средно (L 6В) — JUS В.Н2.441 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на производството и преработката на 
нафта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/62). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 30 април 1973 
година. 

Бр. 08-753/1 
6 февруари 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 
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ISO. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 
Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот ма 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАС-
ЛЕНИ САЧМИ И ПОГАЧИ t. 

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

Методи на одредување за маслени сачми и по-
гачи: 

— Одредување на водата и на ис-
парливите материи — — — - — JUS Е.В8.015 

— Одредување на вкупниот пепел JUS Е.В8.016 
— Одредување на пепелот нерас-

творлив з о хлороводородна киселина JUS Е.В8.017 
— Одредување на содржината на 

масло - - - - - - - - JUS Е.В8.018 
— Одредување на етилетерски ек-

стракт — — — — — — — — — Е. В8.019 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение ое објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
веа дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
април 1973 година. 

Бр. 07-52Ѕ/1 
29 јануари 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за измени и 
дополненија на Законикот за кривичната постапка, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 6/73, се 
поткраднала долунаведената грешка, та се дава 

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

ЗАКОНИКОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

Во член 7, во изменетиот член 140 во став 3 на 
крајот наместо зборовите: „(член 141 став 1)" треба 
да стои: „(член 144 став 1)". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 19 февруари 1973 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Уредбата за начинот 
и условите за склучување на договори за отстапу-
вање и прибавување на право на индустриска соп-
ственост во странство и на договори за деловно-тех-
ничка соработка со странство, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 6/73, се поткраднале долунаве-
дените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА 
СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТСТАПУВА-
ЊЕ И ПРИБАВУВАЊЕ НА ПРАВО НА ИНДУС-
ТРИСКА СОПСТВЕНОСТ ВО СТРАНСТВО И НА 
ДОГОВОРИ ЗА ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТ-

КА СО СТРАНСТВО 

Во член 6 став 5 наместо зборовите: „Одобрени-
от договор" треба да стои: „Договорот". 

Во член 10 зборовите: „за деловно-техничка со-
работка" треба да се бришат. 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 7 февру-
ари 1973 година. 

181. 
Вјаз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЗА ДОМАЌИНСТВА 

1. Решението за југословенскиот стандард за 
масло за горење за домаќинства („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/65), со кое е донесен југословенскиот 
стандард JUS В.Н2.4Ѕ2, престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 30 април 
1973 година. 

Бр. 08-750/1 
6 февруари 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за постап-
ката за утврдување и распределба на девизните 
контингенти за увоз на текстилни производи, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 68/72, се пот-
краднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕВИЗНИТЕ КОН-
ТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗ-

ВОДИ 

Во точка 7 наместо зборовите: „услужни дејно-
сти" треба да стои: „трговија". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 16 фев-
руари 1973 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Спогодбата за про-
мена на затечените цени за челични јажиња, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 69/72, се пот-
краднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИ-

ТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА 

Во точка 1 алинеја 3 треба да гласи: „јажиња 
спирални и громобрански јажиња со пречник над 

30 mm", 
Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 

13 февруари 1973 година! 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 16 И 25 НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

НА РАБОТНИЦИТЕ НА ДОМОТ НА ЗДРАВЈЕТО 
ВО НИШ 

I. Група работници на Домот на здравјето во 
Ниш му предложи на Уставниот суд на Југославија 
да поведе постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на одредбите на чл. 7 до 26 на Правилни-
кот за распределба на личните доходи на работ-
ниците на Домот на здравјето во Ниш, од 7 и 9 де-
кември 1971 година. Уставниот суд на Југославија, 
со решение У бр. 41/72 од 1 септември 1972 година, 
поведе постапка само во поглед на одредбите на чл. 
16 и 25 на ОВОЈ правилник. 

II. Во член 16 на Правилникот е пропишано де-
ка на работникот КОЈ заменува друг работник на не-
говото работно место „подолго од 30 работни денови" 
му припаѓа личниот доход на заменуваниот работник 
ако за него е поповолен. Тоа значи дека работникот 
кој заменува на работно место друг работник помал- , 
ку од 30 работни денови, нема право на личниот до-
ход на заменуваниот работник. 

Со ваквото регулирање работникот кој замену-
ва на работното место друг работник во поглед на 
личниот доход е ставен во понеповолна положба, 
што е противно на начелото од Уставниот амандман 
XXI точка 3 став 2 — дека на работникот во органи-
зацијата на здружениот труд му припаѓа личен до-
ход сразмерно со резултатите на неговата работа, 
како и на одредбата на член 10 став 1 точка 1 на 
Основниот закон за работните односи — дека работ-
никот за еднаква работа остварена под еднакви ус-
лови учествува со еднаков удел во распределбата на 
средствата за лични доходи. 

III. Во член 25 на Правилникот директорот на 
Домот на здравјето е овластен за клучните работни 
места за кои е предвидена висока стручна подготов-
ка, кои инаку „не би можеле да се пополнат поради 
ниската стартна основа на личниот доход", може да 
договори износ на личниот доход и поголем од оној 
што за тоа работно место е утврден со Правилникот. 

За големината на личниот доход на одделен ра-
ботник можат да одлучуваат само работниците во 
работната заедница на основната организација на 
здружениот труд — непосредно и преку работнич-
киот совет односно преку нему соодветниот орган на 
управувањето, па одлучувањето за тоа под никои ус-
лови не може да му се довери на поединец или на 
колегијален извршен орган. 

IV. Од изложеното, а врз основа на член 241 
став 1 точка 3 и член 247 на Уставот на СФРЈ, по 
одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југо-
славија 

о д л у ч и 

1. Работников кој привремено заменува отсутен 
работник има право на личниот доход што му при-
паѓа според резултатите на работата на работното 
место на заменуваниот работник. 

За големината на личниот доход на одделен ра-
ботник можат да одлучуваат само работниците во 
основната организација на здружениот труд — не-
посредно и преку работничкиот совет или преку друг 
на него соодветен орган на управувањето 

2 Се укинуваат одредбите на чл. 16 и 25 на Пра-
вилникот за распределба на личните доходи на ра-
ботниците на Домот на здравјето во Ниш, од 7 и 9 
декември 1971 година. 

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" и на огласната табла на Домот на здравјето 
во Ниш. 

V. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја 
донесе во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ, претседавач судија д-р Борислав Благое-
виќ и судии Иван Божичевиќ, Радивое Глувиќ, Димо 

Кантарџисќи, Гуро Меденица, д-р Стане Пазлич, 
Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, 
Таип Таипи, д-р Александар Фира и Јоже Земљак. 

У бр. 41/72 
6 ноември 1972 година 

Белград 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд 
на Југославија 

д-р Борислав Благоевиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 1 СТ. 3, 6 И 7 НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИ-
ТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИИ 
ЈА ,ДИВ" ВО BP АЕВСКА БАЊА ОД 18 НОЕМВРИ 
1971 ГОДИНА И НА ЧЛЕН 2 НА ТОЈ ПРАВИЛНИК 

ОД 23 НОЕМВРИ 1970 ГОДИНА 
I. Дисиќ Бранко, референт за работни односи 

при Собранието на општината Врање, му предложи 
на Уставниот суд на Југославија да поведе постапка 
за оценување на уставноста и законитоста на одред-
бата на член 2 на Правилникот за измени и допол-
пенија на Правилникот за распределба на личните 
доходи на работниците на работната организација нЅ 
Текстилната индустрија „ТИВ" во Врањска Бања^ од 
23 ноември 1970 година. На сопствена иницијатива 
Уставниот суд на Југославија поведе постапка за о-
ценување на уставноста и законитоста и на одредбите 
на член 1 ст. 3, 6 и 7 на Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за распределба на лични-
те доходи на работниците на работната организација 
на Текстилната индустрија „ТИВ" од 18 ноември 
1971 година. 

Со одредбите на член 1 ст. 3, б и 7 на Правил-
никот од 18 ноември 1971 година е пропишано дека 
работникот го губи правото на т. н. стимулативен 
дел на личниот доход кога во поглед на работното 
време, почитувањето на пропишаните технички 
нормативи, одговорноста за примените задачи и 
слично, не се обносува на работното место онака 
како што тоа од него го бараат организацијата на 
работата и процесот на производството во органи-
зацијата на здружениот труд. Височината на стиму-
лативниот дел на личниот доход зависи од испол-
нувањето на производствениот план на организаци-
јата на здружениот труд — за режискиот персонал^ 
односно од исполнувањето на нормата — за работ-
ниците во производствените одделенија што работат 
по норма, а се утврдува во процент од 5 до 40% од 
пресметковната основа на личниот доход на работ-
никот. 

Одредбата на член 2 од Правилникот за измени 
и дополненија на Правилникот за распределба на 
личните доходи на работниците на наведената ор-
ганизација на здружениот труд, од 23 ноември 1970 
година, содржи овластување за раководителите на 
секторите и службите и за сменоводачите да „можат 
усно да го изречуваат губењето на правото на ра-
ботникот на стимулативниот дел до 40%". 

II. Според Уставниот амандман ХХГ точка 3 
став 2, личниот доход на работникот зависи само од 
резултатот на неговата работа и од неговиот личен 
придонес за успехот и развојот на организацијата 
што го дал со СВОЈОТ вкупен, тековен и минат труд 
во неа. Големината на личниот доход на работникот, 
според тоа, не може да се обусловува и со оние ос-
нови и околности од кои непосредно не зависи крај -
ниот ефект на неговата работа и придонесот. 

Со неоправдано изостанување од работа, со за-
доцнување на работа, со самоволно напуштање на 
работата пред одреденото време, со одбивање на ра-
споредот, наредбите или решенијата за работа, со 
нарушување на работната дисциплина и сл. работ-
никот сторува повреда на работната должност, во 
кој случај работната заедница може да му ги из-
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рече само мерките пропишани во член 91 од Основ-
ниот закон за работните односи. 

Работата во организацијата на здружениот труд 
без негова согласност, според Основниот закон за 
работните односи, на работникот може да му прес-
тане само ако се укинува работното место или по-
трајно се 'намалува обемот на работата односно на 
работењето или ако на објективен начин се утврди 
дека работната способност на работникот не ги за -
доволува барањата на работното место на кое тој 
работи, но тогаш само под услов да не постои мож-
ност да се распореди на работно место чии барања 
ТОЈ според својата работна способност ги задоволува. 
Работната заедница, според тоа, не може надвор од 
тие услови да пропишува други основи и причини 
за престанок на работата на работникот спротивно 
на неговата волја. 

За остварувањето на правата, должностите и 
обврските на работникот од работните односи, спо-
ред член 131 од Основниот закон за работните од-
носи, можат да одлучуваат само избраните органи 
на управувањето на работната организација, работ-
ните заедници во организациите на здружениот труд 
во работната организација или нивните органи на 
управувањето. Според Амандманот XV, одредени 
функции на управувањето работната заедница може 
да му ги довери на работничкиот совет или на друг 
Соодветен орган на управувањето, а само одредени из-
вршни функции — на нему одговорните колегијални 
и индивидуални органи што ги избира работничкиот 
совет. Според тоа, за правата на работниците на кои 
основ и услов им е трудот не можат, да одлучуваат 
поединци: раководители на сектори и служби, смено-
водачи и други. 

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 став 
1 точка 3 и член 247 од Уставот на СФРЈ, по одржа-
ната јавна расправа, Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

1. Согласно е со Уставот на С Ф Р Ј само она про-
пишување во општ акт според кое учеството на 
работниците во распределбата на средствата за лич-
ни доходи и големината на нивниот личен доход 
можат да бидат зависни само од резултатот на нив-
ната работа и од нивниот личен придонес за успехот 
и развојот на организацијата на здружениот труд. 

На работникот, без негова согласност, само по Д 
условите и од причините што се пропишани во Ос-
новниот закон за работните односи може да му пре-
стане работата во организацијата на здружениот труд. 

За правата, должностите и обврските на работ-
ниците од работните односи можат да одлучуваат 
само работниците во работната заедница на основ-
ната организација на здружениот труд — непосре-
дно и преку работничкиот совет или на него соод-
ветен орган на управувањето. 

2. Се укинуваат одредбите на член 1 ст. 3, 6 и 7 
на Правилникот за измени и дополненија па Пра-
вилникот за распределба на личните доходи на ра -
ботниците на работната организација на Тексти л на-
Tg индустрија „ТИВ" во Врањска Бања, од 18 ноехМ-
ври 1971 година и одредбите на член 2 на тој пра-
вилник од 23 ноември 1970 година. 

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" и на огласната табла на Текстилната инду-
стрија „ТИВ" во Врањска Бања. 

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
jet донесе во состав: претседавач судија Јоже Зем-
ј а к и судии д-р Борислав Благоевиќ, Иван Б о ж и -
новиќ, Радивое Главиќ, Димо Кантарџиски, Ѓуро 
Меденица, д -р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Бо-
ривое Ромиќ, д-р Александар Флра и Таип Таипи, 

У бр. 42/72 
26 октомври 1972 година 

Белград 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд 
на Југославија 

судија, 
Јоже Земљак, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 24 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен лист на СФРЈ" , бр. 7/65), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕ-

НИК-СОЈУЗЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

Се дава согласност да се разреши Владимир 
Ж у г и ќ од должноста на заменик-соЈузен јавен об-
винител, со 25 јануари 1973 година, заради одење 
во пензија. 

Б. бр. 8 
7 февруари 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 19 од Одлуката за форми-
рање комисии и комитети на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/71 и 1/72), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕ-
НОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИ-
НЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО (FAO) 

За претседател и членови на Југословенската 
комисија за соработка со Организацијата на обеди-
нетите нации за исхрана и земјоделство (FAO) се 
назначуваат, и тоа: 

за претседател: 
д -р Владимир Стипетиќ, член на Извршниот со-

вет на Саборот на СР Хрватска; 

за членови: 
1) д-р Франце Адамич, професор на Биотехнич-

киот факултет во Љубљана; 
2) инж. Тра јко Апостоловски, функционер во 

Собранието на СР Македонија; 
3) инж. Милан Јањетовиќ, член на Покраински-

от извршен совет и покраински секретар за земјо-
делство на САП Војводина; 

4) м-р Ж а р к о Калезиќ, претставник на Стопан-
ската комора на СР Црна Гора; 

5) Божидар Лазиќ, ветеринарен инспектор на 
Собранието на општината Приштина; 

6) д -р инж. Ј о с и ф Мицковски, директор на Ин-
ститутот за тутун во Прилеп; 

7) Иван Новак, директор на Прехранбено-тех-
нолошкиот институт во Загреб; 

8) д-р Бранко Јовановиќ, републички секретар 
за земјоделство и шумарство и водостопанство на 
СР Србија^ 



.Четврток, 22. февруари 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 9 — Страна 209 

9) инж. Осман Пирија, директор на „ХЕПОК" БО 
Мостар; 

10) инж. Момир 'Радовиќ, директор на Секторот-
за координација на претпријатието „ШИПАД" — 
-Сараево; 

11) д-р инж. Владимир Трифуновић директор на 
Институтот, за пченка во Земун; 

12) Милан Циглер,, советник во Институтот за 
шумарство и дрвна индустрија на Биотехничкиот 
факултет во Љубљана; 

13) инж. Метан Шаровиќ, технички директор на 
агрокомбинатот „.13:. јули" — Титоград. 

Б. бр. 88 
31 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

- ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа ва Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат но повод педесетгодиш-
нината од основањето и работата, за извонредни 
заслуги и. придонес на развивањето и. унапредува-
њето на пливачкиот спорт и за постигнати значај,-
ни успеси, на регионални и светски натпреварувања 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА . -

Бабић Мато. Чурић Срећко,.Ђурић Бранко, Ђу-, 
рић Ристо, Џамбић. Бего, Главан Чедомир, Јовано-
вић Душан. К а р а а ац Ђорђе, Кавчић Иван, Мари-
ш е Актон, Медаковић Драган, Микић Владо, Мус-
тапић Никола, Остојић Адам, Пани-Ресуловић Ца-
да, Пашић Алија, Петровић-Ђокоеић- Невенка, Сал-
чин-Штета Ђуса, Живојевић Фаик; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Афган Бесим, Аѓгѓељевић-Топузовић Ил дуза/ 
Авла повић Саво, Бабић Милан Бачвић Исмет. Бзх-
то Салко. Бајрактаровић Бего, Балић Емир, Башић-
Азиз, Бародвић Јанко, Барш Љубомир Барух Бер-
ова, Непца Енвер, Бјелица Миливоје Босиљчић-Бе-
саровић Татјана. Бошковић Љубо, Бошнак Недељ- . 
ко, б о з а л о Милосав. Бр^иковић-Јањугн Нада. ^ п а -
тић. Томо. Цвијановић Васо, Цв ита новић - Станко, 
Тх ел еш Салих, Ћосић Јосип, Чолић Богдан. Чорда-
лија Нумо. Даниловић Мирослав Делалић Џемал, 
Ђонлагић Абдурахман Џуверовић Александар;. 

Екмечић Арслан. Елез Милош. Елез Раде Фе-
дорић Васо, Гагић Жарко. Га кић инж Желимир, 
Гербавец - Фрањо, Глигоревић Дејан, ' Голијанин 
Аћим,х ГоЕгедарутца Милован, Хаџић Јусуф Хаџ?тка-
дић Ризах, Хаџимујић Шемсо. Хатибовић Му сат, 
Хазнадар Екрем. Хусеткћ Омер, Иванковић Љубо, 
Јамина Душан, Кајкут Саво. Карат Шахман, Кеча 
Драгица, Кесеровић др Милан Којић Мустафа, Ко-
вач Милован, Крстановић Јован. Кумро Хусо. Ла-
сица Милош, Лепојевић Милан, Мартиновић Вели-
мир, Мијатовић Божо, Милаковић Владимир, Ми-
ланшн-Лукић Зорислава, Милидраг Перо, Миљано-
вић Рбнко, Муједииовић Мухарем; 

Николић Владимир, Нинковић Недељко, Нова-
лија Ата ј, Нуркић 'Ахмет, "Омерчехајић Мурат, Ору-
чевић-!! релић Фатима. Осава Карло, Османчевић 
Мустафа, Остојић Борислав, Папак Александар, 
Пашовић Џевад, Пејаковић Душан, Пејновић,Илија, 
Пејовић Лазар, Петковић Радослав, Покрајац Љубо, 
Поповић Дане, Попов-ић Ив-ан. Продановић Милен-
ко, Симоновић-Корљан Бисерка, 'Спајић Милан, 
Шехић Хамдија:' Шипка Мирко, Тепавчевић инж. 
Стјепан, Тисс Антон, Топић Владимир, Уљаревић 
Милан, Војводић Бранко; Вујанови-ћ Недељка. Ву-
јачић Машо, Вујовић Љубомир, Зец Раде,, Живко-
вић Јован; . 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
. ствцто и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ја,нић Ристо, Миктеровић Војо,, Муј,чиновић 
Мустафа, Софић А бд у рахим, Султановић Мустафа; 

за примерно залагање и постигнати успеси бо 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Аврамовић Симо, Черкић-Главввић Зиба, Џак-
чић Смајо, Марић Омер, Мехмедовић Реџ,о, Симано-
вић Мехмед, Павасовић Добрила, Смајловић Алија, 
Видовић Марко, Вукасовић-Шотра , С,тана; ^ -

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Авдић Сајто, Аврам Данило/Вајагиловић Асим, 
Башић Енвер, Бундало Славко, Буразер Стига), Це-
рибашић-Беговац Изет, Црњак Јово, Цвијовић-Ра-
довић Радојка, Чугељ Марио, Делић Аиша, Димов-
ски-Крањц Гордана, Дивчић Миладин/ Дмичик" Ми-

, ле, Додиг Мато, Драгишић Јово, Драговић-Куљан? 
Радмила, Драшковић Васо. Дубравац Вукосав,' Ђо-
кић Живорад, Ђррем х Мил ош, Фазлић Наил, Фи-
шековић Халид, Главинић Анте, Горушаниоз-Феј-
загић Шефика, Хаџић Хасан, Хусеинћехајмћ-Гото-
вић Аиша. Хусић Омер. Кадић Салко, Карабешвшћ 
Емина/ баралић Џемал, Кермаш-Буиђерла Цецили-
ја, Клупка-Хегедиш Хедвига, Козина Иван; 

Малинић Радован, Мичевић Бранко, Мијатовић 
Славко. -Милошевић Митар. Мисо Енвер, Муслимо-
вић Мухарем Мушановић Насуф, Музика-Јо.жанц 
-Љерка Надо Фатима Османовић Заи-м, Пајић -Пан-
телија, Поилата Исмет^ Продановић ,Манојло, Про-
шић Симо, Рачуница Гојко, Ракановић Ахмет, Са-
вановић Здравко, Савић Обрад, Симић Михаило,' 
Станковић-Топчагић "Нура Суљић Хилмо. Шишић 
Шефик. Шукало чВаскрсије. Шуша Вељко, Талгнпћ-
-Куртовић Зора, Ва^да-Пувлкар Војна, В у ч е н о « ^ 
Миленко, Вуковић Рајко, Здјелар Стева; 

О д С Р С р б и ј а 

по повод стогодишнината на трудот, а за осо-
бени заслуги и постигнати успеси од значење за ор-
ганизацијата на здравствената служба и за истакна-
та улога во здравственото просветување на наро-
дите како и придонес на оспособувањето, на струч-
ните кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Српското лекарско друштво; 
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за успешно учество и значаен придонес во ре-
ализацијата на изложбата „Уметноста на Почвата 
на Југославија од преисторијата до денес", одржана 
во Париз и Сараево 1971 година 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Народниот музеј во Белград; 

за особени заслуги и долгогодишна работа во 
ширењето на просветата и културата и за особени 
успеси на образованието, воспитувањето и подгот-
вувањето на многубројни генерации На младите за 
корисни членови на општеството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основното училиште „Вук Караџић", Београд, 
Основното училиште „Седам партизана", Книќ, 
Основното училиште-Ковиље; 

по повод деведесетгодишнината од основањето и 
работата, а за заслуги и придонес на омасовување-
то на стрелечкиот спорт и за значајни успеси на 
натпреварувањата 

Стрелачката дружина „Чика Мата", Крагуевац; 

по повод дваесетгодишнината на трудот, а за 
особени заслуги и постигнати успеси во сестраното 
развивање на личноста на социјалистичкиот човек, 
како и придонес на меѓусебното запознавање и 
зближување на младите и ширење на братството и 
единството меѓу младината на Југославија 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Сојузот на извидувачите на Општината Нови 
Сад; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

% 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чупић Вукан, Давидовић проф. др Соломон, 
Јеличић др Милосав, Недел,ковић-Јовановић Вери-
ца, Станковић проф др Миодраг, Станковић др 
Сава; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дражић др Васа/ Ђорђевић Живадин, Конечни 
Јосип, Леви-Јововић проф др Ева, Мађансвић Ни-
кола, Маринковић др Веселин, Молеровић Миливо-
је, Поповић Владета, Симић 'Радован, Стефановић 
др Божидар, Стефановић др Петар, Стефановић 
Ранка, Шуловић др ВОЈИН; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА' 

Буглбаширсвлћ др ЖПЗОЈИН, Ковачевлћ Миро-
слав, Перишић-АнтонијегЈлћ Вера,' Коларевић 
прим. др Радоје, Савић др Д р а г о е С г г . г т ћ Степан, 
Станишфовић др Радивоје, Врцељ С: сфалчја; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Милошевић др Ђорђе, Петронић Милош, Сол-
датовић др Светислав, Станојевић-Стефановић 
Братислава. Становјевић др Мирољуб, Живић Ра-
дослав; 

за заслуги на делото ширење на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Каличанин Предраг. 

Бр. 27 
24 април 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за особени заслуги во 
развивањето активноста на толкувањето и реализи-
рањето на концепцијата на оптонаро дната одбрана, 
во издигањето и ширењето на военостручното зна-
ење и борбената готовност, како и за јакнењето на 
морално-политичкото единство на земјата и па-
триотизмот на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђерковић Рајко Карановић Марко, , Макси-
мовић Радивоје, Марковић Марко, Опачић Милан, 
Павичић Јосип; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Аговић Рамо, Јовановић Ненад, Кутлија Ду-
шан, Мацакања Никола, Вуковић Нико; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Аранђеловић Добривоје, Лазић Ђорђе, Шефер 
Михаљ; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ћетковић Саво, Ђуричић Радован, Гавриловић 
Раденко, Хафнер д-р Жига, Матијевић Раденко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Адамовић Војислав, Анђелковић Ружица, Ари-
зановић Драгољуб, Арсовић Милоје, Аврамовић 
Крста, Бабић Константин, Балта Душан, Банићевић 
ЈГ?убомир, Баралић Свето, Бектић Мехмед, Еињош 
Хазбо, Бјеличић Сретен, Благојевић Миленко, Бла-
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гојовић Радомир, Богдановић Љубиша, Богојевић 
Драган, Бркић Вељко, Буљ Бошко, Буњевац Не-
дељко, Цојић Стојан, Цртановић Новица, Цветковић 
Драгослав, Додић Славко, Ђокић Ђорђе, Ђокић Ра-
тимир, Ђоковић Милан Ђорђевић Драгомир, Ђурђе-
вић Тихомир, Ђурица Ђуро, Џудовић Милета; 

Филоресковић Јован, Галин Симо, Георги! евић 
Мила,н, Гламочанин Душан, Глигоријевић Ћира, 
Грбић Илија, Грбић Лука, Грбовић Љубиша, Грујић 
Мирко, Игњатовић Матија, Игњатовић Томислав, 
Илић Драган, Илић Петар, Илић Животије, Јанко-
вић Драгослав, Јанковић Станоје, Јовановић Дра-
гомир, Јовановић Драгослав, Јовановић Милош, Јо-
вановић Слободан, Јовић Мирослав, Каличанин 
Добросав, Карановић Стојан, Кецојевић Ђоле, Кне-
жевић Ђуро, Ковач Тодор, Ковачевић Момчило, 
Кривокапић Радомир, Крстић Драгиша, Крстић 
Миодраг; 

Лакићевић Миливоје, Лолић Алекса, Лотрић 
Сафа. Љубиновић Љубомир, Љумовић Радивоје, 
Мајсторовић Новак, Мај етеровић Радослав, Максић 
Милан Маљковић Миле Марковић Раде, Марковић 
Живко,- Медарски Борис Мијатовић Радосав, Ми-
лановић Симо Миленковић Ж И В О Ј И Н , Миленовић 
Благоје, Миленовић Градио лав, Милојевић Јанко, 
Милосављевић Средоје. Милошевић Владимир, Ми-
ловановић Радомир, Митровић Раде. Младеновић 
Радић, Недељковић Милан, Нешић Костадин, Нин-
ковић Јован, Обрадовић Драго, Обрадовић Милан; 

Пајевић Петар, Пантош Мирко, Павић Ђуро, 
Павловић Раденко, Павловић Радивоје, Перић .Љу-
бивоје, Петковић Миодраг, Петран Јосип, Петровић 
Јово, Петровић Крум, Петровић Миливоје, Полић 
Раденко Поповић Александар, Поповић Драгољуб, 
Поскурица Сретен, Потић Тихомир, Придрашки Ми-
ленко, Протић Милован, Радојевић Радоје, Радова-
новић божидар, Рајчић Бранислав, Рашета-Ковач 
Зора Рис!ић Блашко. Ристић Радомир, Ристић Ве-
лимир, Савић Радивоје, Селенић Марко, Симић 
Миодраг. Симић Светислав. Синановић Божидар, 
Станишић Милисав, Станковић Ж И В О Ј И Н , Станоје-
гнћ Витоми.р, Стефановић Радомир. Стевановић 
Драгомир Стојановић Александар, Стошић Миле, 
Ступар Ђуро, 

Шакић Миладин. Шћепановић Милка, Шћепа^ 
козић Милорад Шеховић Ахмет Шил^еговић Ми-
лутин Шкрљ Јанез, Шљивић Милан, Шурлан Ра-
дован, Тасић Митар, Тишма "Петар, Томашевић 
Властимир Томић Драган Васић Милић, Веселино-
ЕПЋ Милорад Вс таш Младен, Вучковић Иван, 
Вучковић Малена Вукмировић Цветко Вујновић 
Ђуро, Затезало Семеон Зечевић Милоица, Зиндовић 
Ђоко. Живановић Милосав, Живковић Милорад, 
Живковић Миодраг; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ло зјг кин Слободан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Б-елић Марко, Ђхрић Славољуб, Ђерлек Мах-
мут, Грчар Тито, Иконић Божидар Ивановић Ми-
лан, Јекић Војислав, Лазаревић Душан, Лу гоња 
Дејан, Михал човић Мп порад Марковић Момчило, 
Павић Живко, ПопоЕлћ-Новаковић Вера. Радоше-
вић Жарко, Смиљанић Стеван, Живић Коста-

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Александрић Драгован, Бошковић Тодор, Цепе-
њоровић Миливоје, Цветковић Милутин, Дедић 
Милош. Дејановић Цветко, Дикић Божидар, Ђорђе-

вић Ми ЛОЈ ко, Ђорђевић Видосав, Гаковић Милан, 
Илић Бошко, Илић Милан, Ја л ић Милан, Јеленко-
вић Миодраг, Јовановић Драгомир, Јовић Десимир, 
Каровић Момир, Кешељевић Милош, Кнежевић 
Милун, Лекић Стојан, Љумовић Радомир, Мијатовић 
Милорад, Миловановић Владета, Никезић Милисав, 
Николић Захарије. Перовић Срећко, Петковић 
Цветко, Петковић Милоје, Петровић Боривоје, По-
повић Војислав, Радић Бранко, Тошић Љубинко, 
Тошовић Милош, Влаисављевић Никола, Вукобрат 
Војин, 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Богићевић Рајко, Бошковић-Бошковић Милица, 
Будурин Жива, Денић Ђорђе, Ђурђевић Милутин, 
Јовановић Боривоје, Лекић Павле, Луковић Живота, 
Марковић Драгиша, Нешић Миливоје, Николић 
Драгутин, Николић Ранко, Пешић Момчило, Прва-
новић Петар, Радоњић Божидар, Рајић Миленко, 
Смиљанић . Ђуро, Стевановић Божидар, Стојановић 
Јордан, Стојиловић Милорад, Стојковић Андон, 
ШиЈан Никола. Трнинић ВаЈо, Вујичић Љубомир, 
Вукић Момчило, Зец Милорад; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Абдули Заир, Аћимовић Михајло, Адамов Ђуро, 
Аговић Махмут, Аксентијевић-Мађарчић Стани-
слава, Александрић Светислав, Алексић Милутин, 
Алексић Петроније, Алексић Живојин, Андрејић 
Александар, Андрејић Миодраг, Андрић Драгиша, 
Андрић Живан, Анђелковић Благоје, Антић Власти-
мир, Антонић Перо, Антонијевић Димитрије, Аран-
ђеловић Александар, Арбутина Павле, Арифовић 
Омер, Арнерић Олга, Арсић Богомир, Арсовић 
Драгослав, Аврамов Јоца, Аврамовић Владислав; 

Бабић Јован, Бајевић Божидар, Бајровић Јусуф, 
Баловић Добривоје, .Барјактаревић Гојко, Бећирбе-
говић Хусеин, Бекрић Милорад, Белић Радојица, 
Белић Живко, Бељуљић Демир, Безбрадица Васо, 
Биберчић Коста, Бинђеско Петар, Бирчанин Дра-
гиша, Бишевац Хајро, Благајић Мирко, Благојевић 
Љубисав, Благојевић Томислав, Бодирога Славко, 
Богојевић Благомир, Богојевић Милорад, Богојевић 
Томислав, Богосављевић Константин; Богуновић 
Светозар, Бојанић Милош, Бојовић Љутомир, Бојо-
вић Миодраг, Бојовић Миодраг, Бојовић Војислав, 
Бошковић Драгутин, Бошковић Радосав, Бошковић 
Владислав, Бошковић Војислав, Бошњак Милош, 
Божанић Богдан, Божић Милосав, Божиновић Алек-
сандар, Божиновић Момчило, Божовић Драган, 
Брајовић Нешо, Бранковић Милан, Бранковић Ра-
доје, Бранковић Живојин, Брауновић Звонимир, 
Бркић Алекса, Бркић Љубивоје, Брзаковић Ђорђе, 
Бубања Велимир, Будимировић Никола, Бугарски 
Војислав, Буквић Урош, Булајић Миле, Булајић 
Милован; 

Цакић Миодраг, Цакић Станиша Цановић Мио-
драг, Ценић Љубомир, Церовић Драгољуб, Цуцић 
Војислав, Цветановић Миодраг, Цветковић Бора, 
Цветковић Цветко, Цветковић Домобран. Цветковић 
Градимир, Цветковић Милош, Цветковић Миодраг, 
Цветковић Ранко, Цветковић Стојан. Цветковић 
Светомир, Цветојевић Владимир Цвијетић Миле, 
Ћазић Милан Ћерими Сами, Ђ е л е в и ћ Петар, Ћи-
рић Ратомир, Ћирић Синиша, Ћоћић Миљко, Ћо-
ровић Авдо, Ћосић Драгољуб, Ћулибрк Душан, 
Чанак Александар, Чичић Радуле, Чукарић Мило-
сав, Чобановић Живан, Чолић Живорад, Чонић 
Пера, Човић Лазар, Чукић Милоица, Чуковић Ђорђе, 
Чупић Драган; 

Далош Петар, Дахмјановић Петар, Дамњановић 
Војислав, Дангубић Миомир, Делевић Павле, Денчић 
Тугомир, Денић Томислав, Деспотовић Бранислав, 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 



СЛУЖББ:Н ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 22 февруари 1973 

Деспотовић Драгољуб, Димитријевић Момчило, Ди-
митријевић Радомир, Димитријевић Радосав, Дими-
тријевић Саво, Димитријевић Велибор ДимитриЈе-
вић Живота Димитровски Стојан. Дивац Коса, До-
зет Душан, Драгићевић-Буненчевић Марија, Дуб-
л^евић Љубомир, Дуњић Радисав; 

Ђаковић Зоран, Ђерговић Крста Ђерић Цвет-
ко, Ђилас Перо, Ђокић Александар Ђокић Божи-
дар, Ђокић Миодраг, Ђоковић Бранко, Ђорђевић 
Божидар, Ђорђевић Божидар. Ђорђевић Драгутин, 
Ђорђевић Јован, Ђорђевић Љубинко, Ђорђевић 
Љубиша Ђорђевић Миленко, Ђорђевић Милун, 
Ђорђевић Момчило, Ђорђевић Момчило, Ђорђевић 
Радослав, Ђорђевић Синиша, Ђорђевић Светислав. 
Ђорђевић Ж И В О Ј И Н , Ђорђевић Владета, Ђукић Не-
дељко, Ђукић Синиша, Ђорђановић Момчило, Ђу-
рић Драгиша, Ђурић Миодраг, Ђурић Петар, Ђури-
чић Стојан, Џиновић Жарко, Џогановић Милутин, 
Џунић Никола, Ерак Бранко, Ерчевић Милутин, 
Ердоглија Светомир; 

Фабрис Марин, Фаранов Милан, Филиповић 
Михаило, Филиповић Миодраг, Филиповић Радо-
сав, Филиповић др Сава, Филиповић Станимир, Фи-
лоресковић Ђорђе, Франк Божидар, Фрушић ЖИ-
ВОЈИН, Гајић Војислав, Галовић Предраг. Гашић Не-
дељко, Гаврић Перо, Гавриловић Богдан, Гаврило-
вић Драгољуб, Гавриловић Славољуб, Германорић 
Веселин, Гинић Ђорђе, Глигоријевић Зоран, Гли-

шић Драгољуб, Глишић ГаЈко, Гоцић Чедомир, Го-
лић Мирко, Голубовић Богољуб, Госпавић Милован, 
Грабљеновић Душан, Грацин Божо, Граховац Ибра-
хим, Грба Димитрије, Грбић Јово, Грубић ^асо, Гру-
биша Никола, Грубор-Стојановић Милка, Грујић 
Божидар, Грујић Драгутин, Грујић Славомир, Гу-
берина-Јопунџић др Зорка, Гудурић Братислав, Ту-
л и е в с к и Душан, Гургулицић Александар, Гвозден-
чевић Миленко; 

Хаџић Живорад, Хаџић Мирко, Хасанагић 
Омер, Хасанагић Салих, Хасани Хасан, Хашимбе-
говић Омер, Хашимбеговић Туфо, Хорват Никола, 
Ибрић Аљо, Игић Љубиша, Игњатовић Александар, 
Игњатовић Милутин, Игњатовић Миодраг, Игњато-
вић Славко, Илић Божидар, Илић Душан, Илић 
Иван, Илић Љубомир, Илић Михаило, Илић Милан, 
Илић Миодраг, Илић Никодије, Илић Никола, Илић 
Сима, Инић Спаса, Ињац Ристо, Исаиловић Драго-
љуб, Исаиловић Радоје, Исаиловић Радомир, Ивано-
вић Драгољуб, Ивановић Предраг, Ивановић Радо-
слав, Ивановић Сретен, Ивковић Ђорђе, Ивковић 
Никола; 

Бр. 28 
26 април 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
105. Уредба за основањето и работата на де-

ловните единици и за другите облици на 
стопанско работење во странство — — 197 

106. Одлука за условите под кои може да се 
врши увоз на синтетички каучук и пнеу-
матика — — — — — — — — — 198 

107. Одлука за утврдување на посебен износ 
на глобалната девизна квота за 1973 годи-
на за увоз на одредени производи — — 199 

Страна 
108. Одлука за вршење на работите на извозот 

и увозот на стоки во рамките на одредени 
меѓународни саемски компензациони а -
ранжмани — — — — — — — — 199 

109. Решение за одредување постојан граничен 
премин за меѓународен поморски сообраќај 200 

110. Наредба за преземање мерки на држав-
ната граница спрема Австрија, Унгарија, 
Романија и Бугарија заради спречување 
на внесувањето на добиточни зарази — 200 

111. Наредба за одредување на корисниците 
на општествени средства што вршат вон-
стопанска дејност — — — — — — 201 

112. Упатство за дополнение на Упатството за 
начинот за утврдување на просечната го-
дишна вредност на залихите и за начинот 
за утврдување на сопствените средства и 
на кредитите за трајни обртни средства 201 

ПЗ. Список на средствата за заштита на доби-
токот за кои се издадени дозволи за пуш-
тање во промет на територијата на Ј у -
гославија — — — — — — — — 202 

114. Одлука за измени и дополненија на Де-
ловникот на Уставниот суд на Југославија 203 

115. Решение за измена и дополнение на југо-
словенскиот стандард за месести свињи за 
индустриска преработка — — — — 204 

Иб. Решение за југословенскиот стандард за 
авионски бензини — — — — — — 204 

117. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенските стандарди 
за течни горива — — — — — — — 205 

118. Решение за југословенскиот стандард за 
горива за брзоходни дизелмотори — — 205 

119. Решение за југословенскиот стандард за 
масла за горење — — — — — — — 205 

120. Решение за југословенските стандарди за 
маслени сачми и погачи — — — — — 206 

121. Решение за престанок на важењето на Ре-
шението за Југословенскиот стандард за 
масло за горење за домаќинства — — — 206 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законикот за кривичната постапка — 206 

Исправка на Уредбата за начинот и условите 
за склучување на договори за отстапува-
ње и прибавување на право на индустри-
ска сопственост во странство и на дого-
вори за деловно-техничка соработка со 
странство — — — — — — — — 206 

Исправка на Одлуката за постапката за ут-
врдување и распределба на девизните 
контингенти за увоз на текстилни про-
изводи — — — — — — — — — 206 

Исправка на Спогодбата за промена на затече-
ните цени за челични ј ажиња — — — 206 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на одредбите на чл. 16 и 25 на Правилни-
кот за распределба на личните доходи на 
работниците на Домот на здравјето во 
Ниш — — — — — — — — — — 207 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на одредбите на член 1 ст. З, 6 и 7 на Пра-
вилникот за измени и дополнение ка 
Правилникот за распределба на лични-
те доходи на работниците на работнава 
организација на Текстилната индустр^:а 
„ТИВ" во Врањска Бања од 18 ноември 
1971 година и на член 2 на тој правилник 
од 23 ноември 1970 година — — — — 207 

Назначувања и разрешувања — — — — 208 
Одликувања — — — — — — — — — 209 

Меѓународни договори — — — — — — 21 

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-
тура на СР Србија, бр. 413 55/72-03 од 15 август 1972 година 

Страна 212 — Број 9 


