
Петок, 27 ноември 1970 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 53 ГОД. XXVI 

591. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка на сојузниот 
буџет за 1969 година, што ја усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 
18 ноември 1970 година и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор од 18 ноември 1970 година. 

ПР бр. 946 
19 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА 

Член 1 
Во 1969 година остварените приходи и потро-

шените средства изнесуваат, и тоа: 
Динари 

вкупен износ на остварените при-
ходи по билансот на буџетот — — 11.553,813.186,87 
вкупен износ на потрошените сред-
ства спрема распоредот на прихо-
дите по билансот на буџетот — — 11.515,162.327,84 

остварен вишок на приходи — 38,650.859,03 

Член 2 
Остварениот вишок на приходи од членот 1 на 

оваа завршна сметка во износ од 38,650.859,03 дина-
ри ќе се користи за покритие на обврските спрема 
Државниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 3 
Прегледот на предвидените и остварените при-

ходи и прегледот на извршувањето на општиот рас-
поред на приходите се наоѓа во билансот на сојуз-
ниот буџет за 1969 година, кој гласи: 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 
I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

Форма Пот-
на форма 

при- на 
ходи при-

ходи 

Вид на приходи Реден 
број 

Предвидено 
според бу-

џетот 

Предвидено 
според ре-

балансот на 
буџетот 

Остварено 

I. ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕ-
НИ ПРИХОДИ 

Вид 1. Придонеси 
111 Придонес од личниот доход од 

работен однос 001 1.460,000*000 1.460,000.000 1.553,727.107,96 

Вкупно формата на приходите 
11 (001) 003 1.460,000.000 1.460,000.000 1.553,727.107,96 

12 121 Придонес од личниот доход од 
земјоделска дејност 004 250,000.000 250.000.000 227,721.520,16 

12 121 

Вкупно формата на приходите 
12 (004) 006 250,000.000 250.000.000 227,721.520,16 

12 121 

Вкупно видот 1. Придонеси (003 
плус 006) 020 1.710,000.000 1.710,000.000 1.781,448.628,12 

Вид 2. Даноци 
21 211 Данок на промет на стоки на 

мало 021 5.511,000 ООО 5.511,000.000 5.216,869.797,88 
212 Данок на промет на надоместо-

ци за услуги 022 1.035,000.000 1.035,000.000 2.382,035.544 

Вкупно формата на приходите 
21 (021 и 022) 027 6.546,000.000 6.546,000.000 6.598,905.341,88 

Вкупно видот 2. Даноци (027) 036 6.546,000.000 6,546,000.000 6.598,905.341,88 
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Вид 3. Такси 

34 Конзуларни такси 040 21,500.000 21,500.000 15,006.241,43 
35 Царински такси 041 24,000 000 24,000.000 * 13,726.525,47 

Вкупно видот 3. Такси (040 и 041) 042 45,500.000 45,500 000 28,732.766,90 
Вид 4. Царина 

41 Царина 043 3.200,000000 3.200,000.000 3.107,893.945,41 

Вкупно видот 4. Царина (043) 043 3.200,000.000 3.200,000.000 3.107,893.945,41 

Вид 6. Приходи на сојузните 
органи и други разни приходи 

61 Приходи на сојузните органи 047 1,000 000 1,000 000 182.695,51 
62 Други разни приходи 048 44,000 000 44,000.000 36,649.809,05 

Вкупно видот 6. Приходи на со-
јузните органи и други разни 

приходи (047 и 048) 049 45,000.000 45,000.000 36,832.504,56 

ВКУПНО ПРИХОДИТЕ ЗА РАСПОРЕД (видовите 1 до 6) 061 11.546,500.000 11.546,500.000 11.553,813.186,87 

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Распо-
ред на 
група 

Распо-
р е д а 
под-

група 

Распоред на приходите Реден 
број 

Предвидено 
според 
буџетот 

Предвидено 
според ре-
балансот на 

буџетот и 
дополнител-
ните измени 

Извршено 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна намена 02. Научна деј-
ност 

02-2 02-2-2 Средства распоредени во опре-
делев износ за посебни намени 075 228,850.000 228,850.000 

Вкупно основната намена 02 (075) 076 228,850.000 228,850.000 

228,850.000 

228,850.000 

Основна намена ОЗ. Културно-
-просветна дејност 

03-2 03-2-2 Средства распоредени во опре-
делен износ за посебни намени 
(освен за инвестиции) 079 

Вкупно основната намена ОЗ (079) 080 

15,689 ООО 

15,689.000 

15,689 000 

15.689.000 

15,494.048,65 

15,404.048,65 

Основна намена 04. Социјални 
грижи 

04-2 04-2-2 Средства распоредени во опре-
делен износ за посебни намени 
(освен за инвестиции) 084 

Вкупно основната намена 01 (084) 086 

383,215.000 

383,215.000 

383,215.000 

383,215.000 

365.313.426,85 

365.313.426,89 
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Основна намена 05. Здравствена 
заштита 

05-2 05-2-2 Средства распоредени во опре-
делен износ за посебни намени 
(освен за инвестиции) 089 50 000 50.000 

Вкупно основната намена 05 (089) 090 50.000 50.000 — 

Основна намена 07. Работа на 
државните органи 

07-2 07-2-1 Средства распоредени во опре-
делен износ за редовна дејност 096 250,854.480 272,328.611 272,328.611 

07-2-2 Средства распоредени во опре-
делен, износ за посебни намени 
(освен за инвестиции) 097 281,542.520 301,363.017 292,237.047,88 

07-2-3 Средства распоредени во опре-
делен износ за намени што не 
можат да се распоредат по дру-
ги основни намени 098 179,778.000 179,778.000 176,245.353.64 

Вкупно основната намена 07 (096 
до 098) 099 712,172.000 753,469.628 740,811.012,52 

Основна намена 08. Народна од-
брана 

08-2 Средства распоредени во опре-
делен износ 100 6.933,000.000 6 933,000.000 6.933,000.000 

Вкупно основната намена 08 (100) 100 
6.933,000.000 6.933,000.000 6.933,000.000 

Основна намена 09. Општи до-
полнителни средства на другите 
општествено-политички заед-
ници 

09-2 Средства распоредени во опре-
делен износ 102 1.116,736 000 1.116.736 000 1.116,736.000 

Вкупно основната намена 09 (102) 103 1.116,736.000 1 116,736.000 1.116,736.000 

Основна намена 10. Наменски 
дополнителни средства на дру-
гите општествено-полЛтички за-
едници, органи, установи и ор-
ганизации 

10-2 Средства распоредени во опре-
делен износ 105 979,230 000 999,230.000 999,230.000 

Вкупно основната намена 10 (105) 106 979,230 ООО 999,230.000 999,230.000 

Основна намена 13. Дејност на 
општествено-политичкцте орга-
низации и на здруженијата на 
граѓани 

13-2 Средства распоредени во опре-
делен износ 112 26,400.000 26,400.000 26,386.150 

Вкупно основната намена 13 (112) 113 26,400.000 26,400.000 26,386.150 
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Основна намена 14. Нсстопански 
инвестиции 

14-3 14-2-21 Средства распоредени во опре-
деле« износ за текушти вложу-
вања 115 55,544 ООО 58,415.280 58,415.280 

Вкупно основната намена 14 (115) 118 55.544.000 58,415.280 58,415.280 

Основна намена 16. Интервен-
ции во стопанството 

16-2 16-2-21 Средства распоредени во опре-
делен износ за текушти вложу-
вања 125 552,165 ООО 543,665.000 543,499.724,52 

Вкупно основната намена 16(125) 127 552,165.000 543,665.000 543,499.724,52 

Основна намена 17. Буџетски 
обврски од поранешните години 

17-2 Средства распоредени во опре-
делел износ 128 380,261 ООО 350,261.000 350,255.332 

Вкупно основната намена 17 (128) 128 380,261.000 350,261.000 350,255.332 

Основна намена 18. Издвојувана 
во резервен фонд 

18-2 Средства распоредени во опре-
делен износ 

Вкупно основната намена 18 (130) 

Основна намена 19. Нераспоре-
ДСИ11 приходи (Текушта буџет-
ска резерва) 

19-2 Средства распоређен у одређе-
делен износ 132 48,515.000 22,849,092 22,501.353,30 

130 114,670.000 114,670.000 114,670.000 

131 114,670.000 114,670.000 114,670.000 

Вкупно основната намена 19 (132) 132 48,515 ООО 22,849.092 22,501.353,30 

II. ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИТЕ 
ПРИХОДИ И ВКУПНО ПОТРО-
ШЕНИТЕ СРЕДСТВА СПОРЕД 
РАСПОРЕДОТ 

(основните намени 02 до 19) 133 11.546,500.000 11.546,500 000 11.515,162.327,84 

III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА 
ПРИХОДИ ПО ЗАВРШНА-
ТА СМЕТКА 

Остварен вишок на приходи 
по завршната сметка 139 —- — 38,650.859,03 

IV. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕ-
НИОТ ВИШОК НА ПРИ-
ХОДИ 

За други намени 

Член 4 
Распоредот на приходите на сојузниот буџет 

за 1969 година и потрошокот на средствата по но-
сителите, по корисниците и по поблиските намени, 
во рамките на прегледот на извршувањето на би-
лансниот дел на сојузниот буџет од членот 3 на 
оваа завршна сметка, се искажани во посебниот дел 

38,650.859,03 

на завршната сметка на сојузниот буџет за 1969 го-
дина, кој посебно е отпечатен и е составен дел на 
оваа завршна сметка. 

Член 5 
Оваа завршна сметка влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
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592. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА 
ЗА ДОМАШНИ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
АНГАЖИРАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
СООБРАЌАЈНИЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА КОЈА ДЕ-
ЛУМ СЕ ФИНАНСИРА ОД ЗАЕМОТ НА МЕЃУНА-

РОДНАТА БАНКА. ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

Се прогласува Законот за посебната девизна 
квота за увоз на опрема за домашни градежни 
претпријатија ангажирани за изградба на определе-
ни сообраќајници во Југославија која делум се фи-
нансира од заемот на Меѓународната банка за об-
нова и развој, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 22 октом-
ври 1970 година и на седницата на Стопанскиот со-
бор од 18 ноември 1970 година. 

ПР. бр. 937 
19 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната 
скупштина, 

Милентие Поповиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА 
ОПРЕМА ЗА ДОМАШНИ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА АНГАЖИРАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОП-
РЕДЕЛЕНИ СООБРАЌАЈНИЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 
КОЈА ДЕЛУМ СЕ ФИНАНСИРА ОД ЗАЕМОТ НА 

МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И 
РАЗВОЈ 

Член 1 
Посебната девизна квота утврдена со овој за-

кон се однесува на увозот на опрема за домашни 
градежни претпријатија на кои на меѓународен кон-
курс им е отстапено изведување на работи на па-
тишта во Југославија и изведување на работите на 
пругата Белград — Бар, чија изградба делум се 
финансира ѕ од заемот на Меѓународната банка за 
обнова и развој. 

Член 2 
Посебната девизна квота за плаќање на увезе-

ната опрема од членот 1 на овој закон се утврдува 
во височина до 10°/о од заемот добиен од Меѓуна-
родната банка за обнова и развој со кој учествува 
во изградбата на патишта во Југославија, како и во 
височина од 10% од износот на заемот на таа Бан-
ка за изградбата на пругата Белград — Бар што 
не е искористен до денот на влегувањето во сила 
на овој закон. ч 

Распоред на посебната девизна квота на до-
машните градежни претпријатија — изведувачи на 
работите вршат инвеститорите што го користат за-
емот од ставот 1 на овој член. 

Градежните претпријатија — изведувачи на ра-
ботите можат да купуваат девизи според ст. 1 и 2 
од овој член само за плаќање на увезената допол-
нителна опрема, со која ќе ги изведуваат работите 

на објектите од членот 1 на овој закон и тоа нај-
доцна до завршувањето на преземената работа на 
тие објекти. 

Член 3 
Домашните градежни претпријатија што увезе-

ната опрема ја плаќаат со девизите обезбедени спо-
ред членот 2 од овој закон, се должни од девизите 
што им припаѓаат според членот 16 од Законот за 
девизното работење и од девизите што можат да ги 
купат од банката според членот 28 став 2 од тој за-
кон, да & продаваат на Народната банка на Југосла-
вија девизи во височина на извршените плаќања за 
увезената опрема, во рок од осум години од денот 
на користењето на девизите. 

Член 4 
Се овластува Народната банка на Југославија 

да даде упатство за начинот на поднесувањето на 
барање за купување на девизи според овој закон, 
за водењето на соодветни евиденции, за извешатите 
што ќе ги доставуваат корисниците на девизите 
преку овластената банка до Народната банка на Ју-
гославија на нејзино барање, како и за продажбата 
на девизи на Народната банка на Југославија спо-
ред членот 3 од овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

593. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТА-
ПУВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБ-

ЈЕКТ НА СТРАНСКИ ИЗВЕДУВАЧ 

Се прогласува Законот за отстапување изградба 
на инвестиционен објект на странски изведувач, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 22 октомври 1970 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 18 ноември 
1970 година. 

ПР бр. 939 
19 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р 

З А К О Н 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ОБЈЕКТ НА СТРАНСКИ ИЗВЕДУВАЧ 

I. Општи одредби 

Член 1 
На странски изведувач може да му се отстапи 

изградба на инвестиционен објект односно изведу-
вање на одделни работи на инвестиционен објект за 
потребите на домашен инвеститор под условите 
пропишани со овој закон. 



Страна 1262 — Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 ноември 1970 

Како странски изведувач, во смисла ва ово) 
закон, се подразбира странско правно или физичко 
лице кое според прописите на својата земја е овла-
стено да се занимава со дејнопта'во која спаѓаат ра-
ботите што се предмет на отстапување или со прет-
приемачи дејност. 

Странскиот изведувач — физичко лице во по-
глед на правата и обврските настанати со отста-
пување изградба на инвестиционен објект односно 
со изведување одделни работи за потребите на до-
машен инвеститор, се смета како правно лице. 

Член 2 
На. странски изведувач можат да му се отстапат: 
1) изработка на инвестициона програма, изра-

ботка на инвестициона техничка документација, 
градење на инвестиционен објект, набавување и 
вградување на опрема и ставање изградени објекти 
во погон; 

2) изработка. на инвестициона техничка доку-
ментација и градење инвестиционен објект; 

3) изработка на инвестициона техничка доку-
ментација; 

4) градење на инвестиционен објект; 
5) изведување одделни видови работи или од-

делни работи за инвестиционен објект. 
Член 3 

Странскиот изведувач, при изградба на инвес-
тиционен објект, односно при изведување одделни 
работи ка инвестиционен објект, е должен да се 
придржува кон прописите и условите што важат за 
домашна изведувачка организација, ако со овој за-
кон не е определено поинаку. 

XI. Услови за отстапување изградба на инвестици-
онен објект односио за изведување одделни работи 

на инвестиционен објект на странски изведувач 

Член 4 
Изградбата на инвестиционен објект односно из-

ведувањето на одделни работи на инвестиционен 
објект може да му се отстапи на странски изведувач 
ако ниедна домашна изведувачка организација не 
располага со соодветни искуства, со стручни кадри 
и со механизација потребни за изведување на ра-
ботите што се предмет на отстапувањето, или со 
слободни капацитети. 

Постоењето на условите од ставот 1 на овој член 
го утврдува и потврдува Сојузната стопанска ко-
мора на начин и во постапка што самата ќе ги 
пропише. 

Член 5 
Изградбата на инвестиционен објект односно 

изведувањето на одделни работи на инвестиционен 
објект може да му се отстапи на странски изведу-
вач и: 

1) ако изградбата на инвестициониот објект од-
носно изведувањето на одделни работи на инвести-
циониот објект во целост или делум се финансира 
со средства на странски кредит, а со договорот за 
кредитот или со друг меѓународен договор е пред-
видена обврска на домашниот инвеститор да го о-
возможи учеството на странскиот изведувач во 
постапката за отстапување; или 

2) ако со договорот за вложување средства на 
странски прарни или физички лица заради заед-
ничко работење, за изведувањето на специфични 
или особено сложени работи на инвестиционен об-
јект е предвидена обврска ка домашниот инвеститор, 
во постапката на отстапување на таквите работи 
да му овозможи учестзо на странски изведувач 
специјализиран за изведување на такви работи. 

Член 6 
Изградбата на инвестиционен објект односно из-

ведувањето на одделни работи на инвестиционен об-
јект му се отстапува на странски изведувач пр ежу 

јавно наддавање или преку собирање на понуди врз 
основа на претходно одржан конкурс за подобноста 
на изведувачките организации (меѓународен кон-
курс). 

По исклучок од одредбите на ставот 1 од ово) 
член, изградбата на инвестиционен објект односно 
изведувањето на одделни работи на инвестиционен 
објект може да му се отстапи на странски изведувач 
преку непосредна погодба:' 

1) ако инвеститорот има со договор обезбедена 
долгорочна производна соработка со странски содо-
говорувач или соработка остварена според договор 
за вложување на средства на странски правни или 
физички лица заради заедничко работење; или 

2) ако со договор за набавка на увезена опрема 
која се вградува во инвестиционен објект, обврската 
на странскиот испорачувач на таа опрема во поглед 
на нејзиниот квалитет и правилната употреба е ус-
ловена со тоа работите за вградување и монтажа 
на таа опрема да ги изведува определен странски 
изведувач; или 

3) ако вредноста на работите што се предмет 
на отстапувањето, вклучувајќи ја и опремата, не 
преминува 1.ООО.ООО динари, или ако вредноста ва 
опремата не преминува 500.000 динари. 

Член 7 
Домашна изведувачка организација на која А е 

отстапена изградбата на инвестиционен објект од-
носно изведувањето на одделни работи на инвес-
тиционен објект, може изведувањето на одделни 
работи да му го отстапи на странски изведувач како 
на производител под условите под кои, според од-
редбите на овој закон, инвеститорот може да ја 
отстапи изградбата на инвестиционен објект односно 
изведувањето на одделни работи на инвестиционен 
објект на странски изведувач. 

Член 8 
Странски изведувач може да учествува во ме-

ѓународниот конкурс сам или ЕО кооперација со 
домашна работна организација. 

Член 9 
Условите за отстапување изградба на инвести-

ционен објект односно изведувањето на одделни ра-
боти на инвестиционен објект на странски изведувач 
ги утврдува инвеститорот во согласност со пропи-
сите. 

Со условите за отстапување мораат да се пред-
видат: 

1) обврска на странскиот изведувач кон пону-
дата да поднесе банковна гаранција за надоместок 
на штетата што инвеститорот би можел да ја пре-
трпи поради неуредното исполнување на договорот 
од страна на странскиот изведувач; 

2) полагање кауција и нејзината форма, како 
и услов за учество во меѓународниот конкурс. 

Член 10 
Договорот за отстапување изградбата на инвес-

тиционен објект односно изведувањето одделни ра-
боти на инвестиционен објект на странски изведу-
вач е полноважен со денот на запишувањето на до-
говорот во посебниот регистар кој се води ка ј Со-
јузниот секретаријат за стопанство. 

Сојузниот секретаријат за стопанство нема да 
изврши запишување на договорот во регистарот 
ако утврди: 

1) дека договорот не е во согласност со одред-
бите на овој закон или со други сојузни прописи; 

2) дека со договорот е предвидено применување 
на странски технички прописи, а за тоа не се ис-
полнети условите од членот 11 на овој закон; 

3) дека со договорот се воспоставуваат односи 
со кои битно се нарушува рамноправноста на до-
машното стопанство и на домашна стопанска орга-
низација и на странскиот изведувач; 

4) дека договорот е противен на интересите на 
безбедноста или одбраната на земјата. 
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Решението по барањето за запишување во ре-
гистарот мора да се донесе во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на барањето. 

Пред донесувањето на решението ќе се при-
бави мислење од надлежниот сојузен орган на у-
правата за тоа дали одредбите на договорот им се 
орошвни на интересите на безбедноста иди одбра-
еата на земјата, а од Сојузната стопанска комора 
мислење за тоа дали со договорот се воспоставуваат 
односи еа кои битно се нарушува рамноправноста на 
домашното стопанство и на домашна стопанска ор-
ганизација и на странскиот изведувач. Решението 
не може да биде донесено противно на мислењето 
дека одредбите на договорот се противни на инте-
ресите на безбедноста или одбраната на земјата, 
односно дека со договорот се воспоставуваат односи 
со кои битно се нарушува рамноправноста на домаш-
ното стопанство и на домашна стопанска организа-
ција ина странскиот изведувач. 

Решението со кое барањето за запишувала на 
договорот во регистарот се одбива поради причината 
од точката 4 на ставот 2 на овој член се донесува 
по слободна оцена и во тој дел не мора да биде 
образложено. 

Решението донесено по барањето за запишува-
л е на договорот во регистарот им се доставува на 
^договорувачите. 

Против решението донесено по барањето за за-
пишување на договорот во регистарот може да се 
изјави жалба до Сојузниот извршен совет во рок од 
15 дена од денот на доставувањето. 

Регистарот е јавел. 
Во регистарот се запишуваат: имињата односно 

фирмите и седиштата на ^договорувачите, пред-
метот на договорот, износот на договорената цена 
на работите, денот и местото на склучувањето на 
договорот, како и бројот и датумот на решението за 
запишување на договорот во регистарот. 

Документацијата што се прилага кон барањето 
за запишување на договорот во регистарот прет-
ставува службена тајна. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да до-
несе, по потреба, поблиски прописи за примената 
на одредбите од овој член. 

1П. Странски технички прописи 

Член 11 
При изградбата на инвестиционен објект однос-

но при изведувањето одделни работи на инвести-
ционен објект од страна на странски изведувач, мо-
жат да се применат странски технички прописи: 

1) ако не постојат соодветни домашни технички 
прописи; 

2) ако постојат соодветни домашни технички 
прописи, но со примената на странските технички 
прописи изградбата на инвестиционен објект од-
носно изведувањето на одделни работи на инвести-
ционен објект во поголема мера се обезбедува во 
согласност со мерилата и односите (параметрите) 
што се предвидени со инвестиционата програма, и 
ако со примената на странските технички прописи 
се обезбедуваат поголема сигурност на луѓето и об-
јектот и безбедност на соседните објекти, сообра-
ќајот и околината. 

Во случаите од ставот 1 на овој член приме-
ната на странските технички прописи е можна само 
ако тоа е предвидено со договорот со кој изградбата 
на инвестиционен објект односно изведувањето од-
делни работи на инвестиционен објект му се отстапу-
ва на странскиот изведувач. 

IV. Механизација и материјал 

Член 12 
Механизација потребна за изградба ка инвес-

тиционен објект односно за изведување одделни 
работи на иивестицонен објект странски изведувач 
може да воведе под условите пропишани за при-
времен увоз на стоки. 

Член 13 
Материјал за градење инвестиционен објект, 

односно за изведување одделни работи на инвес-
тиционен објект и опрема која се вградува ве 
инвестициониот објект може да увезе и стран-
скиот изведувач слободно ако според важечките 
прописи увозот на таквиот материјал и опрема е 
слободен или условно слободен. 

Ако за увозот на материјалот и опремата од 
ставот 1 на овој член се пропишани услови пои-
накви од условите од ставот 1 на овој член стран-
скиот изведувач може да го увезе материјалот или 
опремата врз основа на одобрение од Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
ќе го даде одобрението од ставот 2 на овој член врз 
основа на претходно прибавена потврда од Сојуз-
ната стопанска комора: 

1) дека таков материјал или опрема не може 
да се набави во Југославија; или 

2) дека видот или значењето на инвестициониот 
објект односно на одделните работи на инвестици-
ониот објект бараат тој објект да се гради односно 
тие работи да се изведуваат од увозен материјал 
или во инвестиционен објект да се вгради увозна 
опрема, и тоа поради посебни квалитативни или 
други особини на тој материјал односно на таа о-
према « 

Во поглед увозот на материјалот и опремата 
кој се врши под условите од ст, 1 до 3 на овој член 
не се применуваат прописите што го регулираат у-
возот на материјалот и опремата, освен царинските 
прописи. 

V. Запослување и работен однос 

Член 14 
Странскиот изведувач е должен најдоцна осум 

дена пред денот на започнувањето на работите што 
му се отстапени да го извести: 

1) органот надлежен за стопанство на општи-
ната на чија територија се изведуваат работите — 
за започнувањето на работите; 

2) надлежниот општински завод за запослување 
— за своите потреби од домашни работници, за у-
словите за запослување и за нивната квалификаци-
она структура. 

Член 15 
Странски изведувач, согласно договорот од чле-

нот 10 на овој закон, за изградба на инвестиционен 
објект односно за изведување одделни работи на 
инвестиционен објект може да запослува странски 
лица само за инженерско-технички раководни ра-
боти, за раководни работи на одделни основни 
служби и за ракување со специјални средства за 
работа (со механизација), како и специјалисти за 
определени работи — ако такви нема во Југославија. 

Дозвола за заполтување на странски лица дава 
републичкиот орган надлежен за труд. 

Член 16 
Работните односи, личниот доход и другите ус-

лови на работата на домашните работници запосле-
ни кај странски изведувач се уредуваат со колекти-
вен договор склучен помеѓу странскиот изведувач 
и одборот на работната заедница на домашните ра-
ботници. Тој одбор го избираат домашните работ-
ници запослени кај странскиот изведувач за изград-
ба на инвестиционен објект односно за изведување 
одделни работи на инвестиционен објект. 

Колективниот договор од ставот 1 на овој член 
се склучува во согласност со прописите за работ-
ните односи и со рамковниот колективен договор 
кој, пред започнувањето на работите, го склучуваат 
странскиот изведувач и синдикалната -организација 
што ќе ја определи Сојузот на синдикатите на Ју-
гославија. 
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Член 17 
Работните спорови помеѓу странски изведувач и 

работниците запослени на изградбата на инвести-
ционен објект односно на изведувањето одделни ра-
боти на инвестиционен објект, ги решава надлеж-
ниот домашен суд. 

VI. Обврски спрема општествената заедница 

Член 18 
На приходот остварен со изградбата iia инвес-

тиционен објект односно со изведувањето одделни 
работи на инвестиционен објект во Југославија, 
странски изведувач плаќа данок на добивка и по-
себни придонеси според одредбите од Основниот за-
кон за придонесите и даноците на граѓаните и 
прописите донесени врз основа на тој закон, без 
оглед на кој начин му е отстапена изградбата на 
инвестиционен објект односно изведувањето на од-
делни работи на инвестиционен објект (член 6). 

Член 19 
За работниците запослени кај странски изведу-

вач за изградба на инвестиционен објект односно 
за изведување одделни работи на инвестиционен об-
јект, се плаќаат придонеси од личниот доход од 
работен однос, придонесот за социјално осигурување 
и другите придонеси што според посебни прописи 
се плаќаат од личниот доход од работен однос. 

По исклучок од одредбите на ставот 1 на овој 
член, за странските лица запослени кај странски 
изведувач за изградба на инвестиционен објект од-
носно за изведување одделни работи на инвести-
ционен објект кои се граѓани на земјата со која е 
склучена конвенција за социјално осигурување, се 
плаќа придонес за социјално осигурување според 
одредбите на соодветната конвенција. 

Придонесите од ст. 1 и 2 на овој член ги пресме-
тува и уплатува странскиот изведувач: 

VII. Обезбедување на плаќањето 

Член 20 
За плаќање според договорите за отстапување 

на изградбата на инвестиционен објект односно на 
изведувањето одделни работи на инвестиционен об-
јект на странски изведувач, домашниот инвеститор 
ги обезбедува и ги користи потребните ,девизна 
средства на начинот и под условите што се пропи-
шани за плаќање на опремата која се увезува. 

Член 21 
Обезбедувањето на плаќањето според договорот 

за отстапување на изградбата на инвестиционен об-
јект односно на изведувањето одделни работи, на 
инвестиционен објект на странски изведувач се 
врши на начинот и под условите што се утврдени 
со тој договор. 

VIII. Трансфер на средствата 

Член 22 
Трансферот на средствата што странскиот из-

ведувач ќе ги оствари по основот на добивка, како 
и трансферот на средствата што странските лица 
запослени на изградбата на инвестиционен објект 
односно на изведувањето одделни работи на инвес-
тиционен објект ќе ги остварат по основот на лич-
ниот доход, се врши според договорот а во соглас-
ност со девизните прописи. 

IX. Казнени одредби 

Член 23 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за стопански престап работна организација или 
друго правно лице, што во својство на инвести-

тор ќе му отстапи изградба на инвестиционен објект 
на странски изведувач: 

1) ако ја немаат потврдата на Сојузната сто-
панска комора од членот 4 став 2 на овој закон; 

2) ако со договорот за кредит или со друг меѓу-
народен договор не е предвидена обврска на ин-
веститорот да му овозможи на странскиот изведу-
вач учество во постапката за отстапување (член 5 
точка 1); 

3) ако со договорот за вложување средства од 
странски правни или физички лица, заради заед-
ничко работење, не е предвидена обврска на до-
машниот инвеститор, заради изведување на специ-
фични или особено сложени работи на инвестици-
онен објект, да му овозможи на странскиот изведу-
вач специјализиран за изведување на тие работи, да 
учествува во постапката за отстапување на такви 
работи (член 5 точка 2); 

4) ако изградбата на инвестиционен објект, од-
носно изведувањето одделни работи на инвестици-
онен објект му ги отстапи на странски изведувач по 
пат на непосредна погодба, а за тоа не се исполнети 
условите од членот 6 став 2 на овој закон; 

5) ако изградбата на инвестиционен објект од-
носно изведувањето одделни работи на инвестици-
онен објект му гр! отстапи на странски изведувач, 
а не обезбеди или не ги користи потребните девизни 
средства на начинот пропишан со одредбите од чле-
нот 20 на овој закон. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 3.000 динари и одговор-
ното лице во работната организација или во друго 
правно лице што се јавуваат во својство на инвес-
титор. 

Член 24 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за стопански, престап странски изведувач — правно 
лице: 

1) ако материјал за градење на инвестиционен 
објект или за изведување одделни, работи на ин-
вестиционен објект, или опрема што се вградува 
во инвестиционен објект увезе, а за 'тој увоз не се 
исполнети условите од членот 13 на овој закон; 

2) ако во пропишаниот рок не ги извести над-
лежните општински органи за започнувањето на ра-
ботите (член 14 точка 1) или општинскиот завод за 
заведување за своите потреби од домашни работ-
ници, за условите за запослување и за нивната ква-
лификациона структура (член 14 точка 2); 

3) ако при изградбата на инвестиционен објект 
односно при изведувањето на одделни работи на 
инвестиционен ббјект запосли странски лица про-
тивно на одредбите од членот 15 став 1 на овој закон. 

Член 25 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок странски изведувач — физичко лице 
ако изврши некое од дејствијата од членот 24 на 
овој закон. 

Ако е во прашање прекршок поради дејствие 
од членот 24 став 1 точка 1 на овој закон, покрај 
казната за тој прекршок ќе се изрече и заштитната 
мерка одземање на имотната корист остварена со 
извршувањето на прекршокот. 

X. Преодна и завршна одредба 

Член 26 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Наредбата за условите за от-
стапување на изградбата на инвестиционен Објект 
на странски изведувач („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 22/63). 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
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594. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУЗАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕ-
СТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ОТСТРАНУВА-
ЊЕТО НА ШТЕТИТЕ ОД ПОПЛАВИТЕ ВО СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈ-

ВОДИНА 

Се прогласува Законот за учеството на феде-
рацијата во отстранувањето на штетите од попла-
вите во Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина, што го усвои Сојузната скупштина, иа сед-
ницата на Соборот на народите од 27 ноември 1970 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 26 ноември 1970 година. 

ПР бр. 
28 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Ј»сид Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната Скупштина, 
Милентие Ѕ и м н ) ќ , е. pt 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВОТО ИА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ОТ-
СТРАНУВАЊЕТО КД ШТЕТИТЕ ОД Ж И Л А В И -
ТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПО-

КРАИНА ВОЈВОДИНА 

Член 1 
Федерацијата учествува во отстранувањето на 

штетите предизвикани со поплавата во првата по-
ловина на 19711 година во Социјалистичка Автоном-
на Покраина Војводина со средства во вкупен износ 
од 275,000.000 динари, без обврска за враќање. 

Во износот на средствата од ставот 1 на овој 
член се содржани и средствата дадени на Соција-
листичка Автономна Покраина Војводина во износ 
од 5,000.000 дитари според Одлуката за доделувана 
средства на Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина од резервниот фонд на федерацијата на 
име помош за покривање на трошоците за одбрана 
од поплави („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/70) и 
во износ од 70,000.000 динари според Одлуката за до-
давање средства на Социјалистичка Автономна По-
краина Војводина од резервниот фонд на федора -
цијата на име помош за отстранување на штетите 
поради поплавите во правата половина на 1970 годи-
на („Службен лист ва СФРЈ", бр. 47/70). 

Член 2 
Средствата за отстранување на штетите опреде-

лени во членот 1 на овој закон ги обезбедува фе-
дерацијата со отстапување на своите приходи што 
ќе се наплатат на територијата на Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина, и тоа: 

1) на приходите од сојузниот придонес од лич-
ниот доход од работен однос; 

2) на приходите од сојузниот придонес од лич-
ниот доход од земјоделска дејност. 

Приходите на федерацијата од ставот 1 на овој 
член и се отстапуваат на Социјалистичка Автономна 
Покраина Војводина од 1 декември 1970 година па 

до намирувањето на обврската на федерацијата ут-
врдена во членот 1 на овој закон. 

Со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се 
опфаќа делот на приходите од сојузниот придонес 
од личниот доход од работен однос и од земјоделска 
дејност, што е отстапен според други сојузни про-
писи. 

Член 3 
Приходите на федерацијата што со овој закон 

и се отстапуваат на Социјалистичка Автономна По-
краина Војводина ќе се уплатуваат на посебна 
сметка кај Службата на општественото книго-
водство. 

Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 
ќе го определи начинот на употребата на средства-
та од членот 1 на овој закон. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'1. 

595. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТОМ 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за девизното работење, што го усвои Сојузна!« 
скупштина, на седмицата на Соборот на народиве од 
27 "ноември 1970 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 27 ноември 1970 година. 

ПР бр. 95в 
28 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
»а Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милетие Ооѕова^ е. р* 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 

РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за девизното работена („Службе« 

лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13 69, 20'69, 
50/69, 55 69, 32/70 и 47'70), во членот 84а ставот 3 се 
менува и гласи: 

„Жалбата против решението од ставот 1 на овој 
член не го одлага извршувањето на решението." 

Член 2 
Жалбата против решението на Народната банка 

на Југославија донесено според членот 84а на За-
конот за девизното работење, изјавена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон, го одлага извр-
шувањето на решението. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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596. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ОСТВАРЕНИОТ ДЕЛ 
ОД ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ ВО 1970 ГОДИНА 

ВО ПОСЕБНА РЕЗЕРВА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за задолжително издвојување на оства-
рениот дел од приходите на буџетот во .1970 година 
во посебна резерва, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 27 
ноември 1970 година и на седницата на Општестве-
но-политичкиот собор од 26 ноември 1970 година. 

ПР бр. 957 
28 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ОСТВАРЕ-
НИОТ ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ ВО 1970 

ГОДИНА ВО ПОСЕБНА РЕЗЕРВА 

Член 1 
Во Законот за задолжително издвојување на 

остварениот дел од приходите на буџетот во 1970 
година во посебна резерва („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/70), во членот б став 1 зборот: „април" 
се заменува со зборот: „декември". 

Член 2 
Во членот 9 се додава нов став, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на членот 8 став 1 

на овој закон, олпгтествено-политичките заедници 
можат да ги користат средствата на посебната ре-
зерва за санација на стопанските организации, а 
федерацијата — за отплатување на долговите 
спрала Народната банка на Југославија.4' 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

597. 
Врз основа на членот 2Ј7 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
сојузните придонеси од личниот доход на граѓани-
те, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 

на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 27 ноември 
1970 година. 

ПР бр. 954 
28 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИ-
ДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за сојузните придонеси од личниот 

доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/65, 35/65, 57/65, 28/66, 52/66, 54/67, 30/68, 51/68, 55/68, 
56/69 и 15/70) во членот 2 став 1 процентот: „2,7°/о" 
се заменува со процентот: „2°/о". 

Член 2 
Ако на територијата на Социјалистичка Авто-

номна Покраина Косово поради намалување на сто-
пата на сојузниот придонес од личниот доход од ра-
ботен однос според членот 1 на овој закон, од отста-
пениот дел на приходот од овој придонес според 
членот 1 од Законот за отстапување на Социјали-
стичка Автономна Покраина Косово дел од прихо-
дот од сојузниот придонес од личниот доход од ра-
ботен однос („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/70) до 
31 декември 1970 година не се оствари износот од 
20,000.000 динари, разликата помеѓу овој износ и ос-
тварениот износ на придонесот кој ft се отстапува 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово ќе 
и се надомести на таа автономна покраина од сојуз-
ниот буџет. 

Член 3 
Овој закон влегува во сћла наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а 
ќе се применува од 1 декември 1970 година. 

598. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ДЕЛ НА ПРИ-
ХОДОТ ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД 
ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ, 
ОД ЦАРИНАТА И ОД СУДСКИТЕ ТАКСИ ВО 1971 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за издвојување на по-
себни сметки дел на приходот од придонесот од лич-
ниот доход од работен однос, од данокот на промет, 
од царината и од судските такси во 1971 година, 
што го усвои Сојузната скупштина, иа седницата 
на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година 
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и на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 26 ноември 1970 година. 

ПР бр. 955 
27 ноември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, 6. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ДЕЛ 
НА ПРИХОДОТ ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОД ДАНОКОТ НА 
ПРОМЕТ, ОД ЦАРИНАТА И ОД СУДСКИТЕ ТАК-

СИ ВО 1971 ГОДИНА 

Член 1 
Приходите што се формираат од придонесот од 

личниот доход од работен однос, од данокот на про-
мет на стоки на мало и од данокот на надоместоци 
за услуги, од царината и од судските такси, што во 
1971 година ќе се остварат во износ поголем од 
10,8% во однос на остварувањето во 1970 година, се 
издвојуваат на посебните сметки на корисниците на 
тие средства како посебна резерва и не можат да се 
користат во 1971 година. 

Издвоените средства на посебните сметки не се 
сметаат како депозити по видување и не се вклу-
чуваат во кредитниот потенцијал ка деловните 
банки. 

Средствата на посебната резерва формирани 
според ставот 1 на овој член можат да се користат 
за запишувања на благајничките записи што ги из-
дава Народната банка на Југославија, со камата по 
стапка од 6% годишно. 

Член 2 
Собранието на општествено-политичката заед-

ница заради усогласување на потрошувачката на 
сите корисници на средствата од изворите наведени 
во членот 1 на овој закон моле е да ја зголеми или 
намали стапката од 10,8%, со тоа што да се обез-
беди вкупната потрошувачка на сите корисници во 
1971 година од овие извори на средства да не може 
да биде поголема од 10,8% во однос на 1970 година. 

Член 3 
Одредбите на овој закон нема да се применуваат 

на средствата од членот 1 на овој закон: 
1) кои според важечките прописи се користат за 

отстранување на штетата во Босанска Краина пред-
извикана со земјотресот во 1969 година и за отстра-
нување на штетите предизвикани со земјотресот во 
Далматинка Загора во 1970 година; 

2) кои според важечките прописи се наменети 
за отстранување на штетите од поплавите од 1970 
година; 

• 3) кои според важечките прописи се формираат 
и се внесуваат во фондовите на инвалидското и 
пензиското осигурување, како и кои се формираат 
и се користат за финансирање на запослувањето. 

Член 4 
При утврдувањето на обврската за издвојување 

дел на приходите според членот 1 став 1 * од овој 
закон, што им припаѓаат на одделни корисници на 
тие приходи, ќе се земат предвид обврските што ќе 
се пренесат односно преземат во 1971 година. 

Член 5 
По исклучок од одредбата на членот 1 на овој 

закон, средствата од посебната сметка општествено-

-политичките заедници можат да ги користат за 
санација на стопанските организации, а федераци-
јата — за отплатување на долговите спрема Народ-
ната банка на Југославија. 

Член 6 
По исклучок од одредбата на членот 1 на овој 

закон, републиката односно автономната покраина 
во 1971 година, заради покритие на зголемените рас-
ходи настанати поради вонредни околности (поплава, 
суша, пожар, земјотрес и други елементарни непо-
годи, сузбивање епидемија и др.) може да одобри 
користење на средствата формирани според членот 
1 на овој закон најмногу до 20% од вкупниот износ 
на тие средства на сите општествено-политички за-
едници на територијата на републиката односно на 
автономната покраина. 

Член 7 
Сојузниот извршен совет ќе п поднесе на Со-

јузната скупштина предлог за соодветно намалување 
на стапката на сојузниот придонес од личниот доход 
од работен однос, ако приходите на федерацијата 
од овој придонес во три последователни месеци на 
1971 година се остваруваат по стапка поголема од 
10,8'% во однос на остварувањето на овој приход во 
истиот период на 1970 година. 

Член 8 
Се овластува сојузниот секретар за финансии 

да донесе, по потреба, поблиски прописи за начинот 
на пресметувањето и издвојувањето на средствата 
на посебната сметка според членот 4 на овој закон. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

599. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
18 ноември 1970 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 22 октомври 1970 година, донесе 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА 
СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕС-

ТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1969 ГОДИНА 

Член 1 
Во 1969 година остварените и р а з в е д е н и т е сред-

ства на федерацијата за инвестиции во стопанство-
то изнесуваат, и тоа: 

милиони динари 
вкупно остварени средства 8.028 
вкупно распоредени средства 7.905 

^распореден износ на средства 121 

Член 2 
Предвидените средства на федерацијата за ин-

вестиции во стопанството за 1969 година, за нивно-
то остварување и користење, изнесуваат: 
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во милиони динари 

Реден 
број 

О п и с Предви- Оства-
дено рено Разлика 

I. Средства 

1. Средства од изворите 
утврдени со сојузни 
прописи: 

а) Камати на фондо-
вите во стопан-
ството 

б) Дел на сојузниот 
данок на промет и 
царини 

в) Камата на кредити 
која се остварува 
преку Народната 
банка на Југосла-
вија 

г) Отплати по кредити 
д) Дел на динарски де-

позити на федера-
цијата кај Народ-
ната банка на Ју-
гос ла вија 

ѓ) Друго 

2. Средства од странски 
заеми 

3. Средства од кредити 
во земјата 

4. Пренесени нераспоре 
дени средства од прет-
ходната година 

В к у п н о : 

8.124 7.240 — 884 

3.765 3.510 — 255 

700 631 — 69 

750 568 — 182 
1.798 1.465 — 333 

950 950 
161 116 

1.429 611 

174 150 

25 25 

II. Распоред на сред-
ствата 

1. За отплатување на 
странски заеми 

2. За кредитирање на 
стопанскиот развој на 
стопански недоволно 
развиените републики 
и краишта 

3. За учество на феде-
рацијата во кредити-
рање и финансирање 
на инвестициите во 
стопанството 

4. За учество на федера-
цијата во кредитирање 
на извозот на опрема 
и бродови и изведува-
ње на инвестициони 
работи во странство на 
кредит 

5. За други обврски 

В к у п н о : 

1.186 911 — 275 
890 803 — 87 

9.752 7.905 —1.847 

Законот за банките и кредитните работи во износ 
од 73 милиони динари прават нераспореден износ 
на средствата. 

Член 3 
Нера споредениот износ на средствата од членот 

2 на оваа завршна сметка во износ од 206 мили-
они динари ќе се користи за покритие на делот на 
вкупните неизвршени обврски на федерацијата за 
196SL година од 1.441 милион динари. 

Член 4 
Оваа завршна сметка влегува во сила осмиот 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 264 
19 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

— 45 

Претседател 
на Стопанскиот собор, 
д-р Васил Гривчев, е. р. 

Претседател 
на Соборот на народите, 

Мика Шпиљак, е. р. 

— 818 

— 24 

9.752 8.026 —1.726 

1.335 1.205 — 130 

2.005 2.006 + 1 

4.336 2.980 —1.356 

600. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народите од 18 ноември 1970 година и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор од 18 но-
ември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1970 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распоредот на девизите утвр-
дени за потребите на федерацијата за 1970 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/69), во точката 1 
став 2 бројот: „269,319.200" се заменува со бројот: 
„260,319.200". 

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

„2а. Од вкупниот износ на девизите од точката 
1 став 1 на оваа одлука се издвојува износот од 
4,000.000 динари во девизи што се од значење за 
одржувањето на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања — на име дополнителни средства за Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина и изно-
сот од 5,000.000 динари во девизи што се од значење 
за одржувањето на ликвидноста во меѓународните 
плаќања — на име дополнителни средства за Соци-
јалистичка Република Хрватска." 

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

III. ^распоредени 
средства 

Нера споредени сред-
ства — 121 + 121 

В к у п н о : 9.7ђ2 8.026 —1.726 
Покрај средствата од 121 милион динари од 

ставот 1 на овој член, средствата на федерацијата 
за инвестиции во стопанството за 1969 година оства-
рени во 1970 година од камата по кредитите во от-
плата од Југословенската земјоделска банка во из-
нос од 12 милиони динари и од посебниот резервен 
фонд на банките — според членот 1756 став 2 на 

Сојузна скупштина 

АС бр. 313 
19 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 
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601. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, во врска со членот 50 став 4 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници, Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 27 ноември 1970 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор од 
26 ноември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ВО ПРВОТО 
ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА НА ПОТРЕБИТЕ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КОИ СРЕДСТВАТА СЕ 

ОБЕЗБЕДУВААТ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

1. До донесувањето на сојузниот буџет за 1971 
година, финансирањето на потребите на федераци-
јата за кои средствата се обезбедуваат со сојузниот 
буџет ќе се врши во првоуо тримесечје на 1971 го-
дина привремено сразмерно со користењето на сред-
ствата од сојузниот буџет во првото тримесечје на 
1970 година, а најмногу до износот од 2.925,000.000 
динари. 

ч. 
2. Се овластува Сојузниот извршен совет, во 

границите на износот од точката 1 на оваа одлука, 
да изврши, согласно одредбите на Основниот закон 
за финансирање на општествено-политичките заед-
ници, распоред на средствата на потребите за кои 
се обезбедуваат средствата во Сојузниот буџет. 

3. Приходите што ќе се остварат во 1971 го-
дина, како и нивниот распоред извршен според 
точката 2 на оваа одлука, сочинуваат составен дел 
на приходите и на нивниот распоред во сојузниот 
буџет за 1971 година. 

4. Одредбите на Законот за извршување на со-
јузниот буџет за 1970 година согласно ќе се приме-
нуваат и во првото тримесечје на 1971 година, ако 
со посебни прописи не е поинаку определено. 

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1971 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 309 
28 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

602. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
27 ноември 1970 година и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор од 26 ноември 1970 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ДЕЛ ОД СОЈУЗНИОТ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КОЈ ИМ СЕ ОТСТА-
ПУВА НА РЕПУБЛИКИТЕ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ФОРМИ НА ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 

1. Во Одлуката за утврдување дел од сојузниот 
придонес од личниот доход од работен однос кој 
им се отстапува на републиките заради обезбеду-
вање средства за финансирање определени форми 
на инвалидска заштита („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/67, 55/63 и 10/70). во точката 1 одредбите под 
1 до 6 се менуваат и гласат: 

,1) СР Босна и Херцеговина 39,2 
2) ЦР Црна Гора 100,0 
3) СР Хрватска 37,7 
4) СР Македонија 19,7 
5) СР Словенија 18,0 
6) СР Србија 35,6. 

2. Пресметувањето на делот на приходот на фе-
дерацијата од сојузниот придонес од личниот доход 
од работен однос кој им се отстапува на републи-
ките по процентите од точката 1 на оваа одлука, ќе 
се врши од 1 декември 1970 година. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 318 
28 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

603. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 стаз 3. во врска со членот 7 став 4 на Законот 
за сојузниот буџет за 1969 година, Сојузната скупштина, по претходно прибавеното мислење на Со-
јузниот извршен совет, на седницата на Соборот на народите од 18 ноември 1970 година и на седницата 
на Општествено-политичкио* собор од 18 ноември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ 
СМЕТКИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1969 ГОДИНА 

1. Се одобруваат завршните сметки на приходите и расходите на посебните сметки на сојузните 
органи и организации за 1969 година, остварени од сопствена дејности то4а: 
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1. Сојузен секретаријат за стопанство 
— приходи од контролата на квалитетот 
— средства за работите на ветеринарството 
— средства за заштита на растенијата 

2. Сојузна управа за царини 
3. Сојузна геодетска управа 
4. Сојузна управа за цивилна воздушна пловидба 
5. Сојузна управа за радиоврски 
6. Сојузен совет за здравство и социјална политика 
7. Сојузен завод за статистика 
8. Југословенски завод за стандардизација 
9. Сојузен хидрометеоролошки завод 

10. Сојузен завод за патенти 
11. Дирекција на Југословенската слободна зона во 

Солун 
12. Сојузен завод за мерки и драгоцени метали 
13. Сојузна комисија за преглед на филмови 

В к у п н о : 

2. Вишокот на приходите над расходите од точка-
та 1 на оваа одлука што го оствариле Сојузниот 
секретаријат за стопанство (приходи од контролата 
на квалитетот, средства за работите на ветеринар-
ството и средства за заштита на растенијата), Со-
јузната геодетска управа, Сојузната управа за ци-
вилна воздушна пловидба, Сојузната управа за 
радиоврски, Сојузниот завод за статистика, Југосло-
венскиот завод за стандардизација и Сојузниот за-
вод за патенти се задржува на посебната сметка 
на тие органи односно организации. 

Средствата од ставот 1 на оваа точка не можат 
да се користат додека Сојузната скупштина, по 
предлог на заинтересираните органи и организации, 
не донесе одлука за начинот на нивното користење. 

3. Вишокот на приходите над расходите од точ-
ката 1 на оваа одлука што го оствариле Сојузниот 
совет за здравство и социјална политика и Сојуз-
ниот хидрометеоролошки завод се пренесува во 
пресметките на приходите и расходите на посеб-
ните сметки на Сојузниот совет за здравство и со-
цијална политика односно на Сојузниот хидромете-
оролошки завод за 1970 година. 

4. Од вишокот на приходите над расходите што 
го остварила Сојузната управа за царини во вкупен 
износ од 8,208.825,21 динари, се пренесува во прет-
сметката на приходите и расходите на посебната 
сметка на Сојузната управа за царини за 1970 го-
дина износот од 8,115.774 динари, а износот од 
93.051,21 динари се задржува на посебната сметка 
на Сојузната управа за царини. 

Дел од вишокот на приходите од ставот 1 на 
оваа точка кој се задржува на посебната сметка не 
може да се користи додека Сојузната скупштина, 
на предлог од Сојузната управа за царини, не до-
несе одлука за начинот на неговото користење. 

5. Од вишокот на приходите над расходите што 
го остварила Дирекцијата на Југословенската сло-
бодна зона во Солун, во вкупен износ од 408.474.30 
динари, се пренесува во претсметката на приходите 
и расходите на Дирекцијата за 1970 година износот 
од 197.005 динари, износот од 63.330,46 динари го 
распоредува Дирекцијата со својата завршна сметка 
за 1969 година, а износот од 148.138,84 динари се 
задржува на посебната сметка на Дирекцијата. 

Од вишокот на приходите над расходите што го 
остварил Сојузниот заеод за мерки и драгоцени ме-
тали во вкупен износ од 2,173.105,79 динари се-пре-
несува во претсметката на приходите и расходите 
на Заводот за 1970 година износот од 900.000,00 ди-
нари, износот од 649.876,83 динари го распоредува 
Заводот со својата завршна сметка за 1969 година, 
а износот од 623.228,26 динари се з а д р ж а а на по-
себната сметка на Заводот. 

Делот од вишокот на приходите од ст. 1 и 2 
на оваа точка кој се задржува на посебната сметка 

Приходи Расходи Вишок на 
приходите над 

расходите 

1,386049,65 1,370.784,60 15.265,05 
6,260 624,92 5,012.161,65 1,248.463,27 
6,289.666,15 3,617 935,50 2,671.730,65 

31,115.773,91 22,906.948,70 8,208.825,21 
10,264 044,05 6,347.509,40 3,916.534.65 
20,135.383,05 8,683.480,45 11,451.902,60 

220.214,10 111.814,25 108.399,85 
982.772,14 879.558,50 103.213.64 

4,195.083,77 3,290.593,96 904.489.81 
1,581.774,45 1,334.911,10 246.863,35 
1,116.332,10 495.979,20 620.352,90 
1,119.423,95 512.387,65 607.036,30 

1,098.359,51 689 885,21 408.474,30 
11.923.228,96 9,750.123,17 2,173.105,79 

288.937,30 220.315,09 68.622,21 

97,977.668,01 65,224.388,43 32,753.279,58 

на Дирекцијата на Југословенската слободна зона ^ 
во Солун и на Сојузниот завод за мерки и драгоце-
ни метали не може да се користи додека Сојузната 
скупштина, на предлог од Дирекцијата на Југосло-
венската слободна зона во Солун односно од Сојуз-
ниот завод за мерки и драгоцени метали, не донесе 
одлука за начинот на неговото користење. 

6. Од вишокот на приходите над расходите што 
го остварила Сојузната комисија за преглед на фил-
мови во вкупен износ од 68.622,21 динари, се пре-
несува во претсметката на приходите и расходите 
на посебната сметка на Комисијата за 1970 година 
износот од 40.175 динари, а износот од 28.447,21 ди-
нари Комисијата го распоредува со својата завршна 
сметка за 1969 година. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавуван>ето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 

АС бр. 274 
19 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

604. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 18 ноември 1970 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 
18 ноември 1970 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КАДРОВСКАТА ПОЛИ-

ТИКА ВО ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I 

1. Кадровската политика е еден од бит-
ните елементи на натамошниот развој на оп-
штествено-економските и политичките односи во на-
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шето самоуправно општество, а таа истовремено е и 
значаен фактор во изградуваното на федерацијата 
како социјалистичка самоуправна заедница на рам-
ноправни народи и народности, на работните луѓе и 
граѓаните на Југославија. 

Во изминатиот период се вложени значителни 
напори и се постигнати значајни успеси за подо-
следна примена и натамошно усовршување на на-
челата на кадровската политика прокламирани во 
Уставот на СФРЈ и во соодветните документи на 
општествено-политичките организации. Со донесу-
вањето на уставните амандмани и со спроведува-
њето на мерките на стопанската и општествената ре-
форма доаѓа до натамошен развој на федерацијата 
како сојузна држава на слободни и рамноправни 
народи и народности и на социјалистичката феде-
ративна заедница на работните луѓе, како и до 
натамошен развој на републиките како државни со-
цијалистички демократски заедници засновани врз 
власта на работниот народ и врз самоуправувањето 
и на автономните покраини како социјалистички 
демократски општествено-политички заедници со по-
себен национален состав и со други особености. Во 
тек се и процесите во кои доаѓа до натамошно на-
малување на економските и другите функции на 
федерацијата како држава и на нејзината улога во 
распределбата и во проширената репродукција и на-
поредно со тоа општествено-економските односи сб 
поуспешно во целото општество се изградуваат врз 
самуправни основи. Во односите помеѓу федераци-
јата, републиките и покраините и во остварувањето 
на функцијата на федерацијата во решавањето на 
прашањата од заеднички интерес, -во рамките на 
доследната примена на принципот за национална 
сувереност и рамноправност, се повеќе се применува 
принципот на општественото договарање и самоуп-
равното спогодување. 

2. Изградувањето на федерацијата како самоу-
правна заедница на рамноправни народи и народ-
ности на Југославија бараше во изминатиот период 
— со цел за поефикасна реализација на начелата 
прокламирани со Уставот на СФРЈ за застапеноста 
на кадрите во федерацијата од сите републики и 
покраини — да се пријде кон нивна подо-
с ледна примена и понатамошна разработка. Во 
врска со тоа треба да се констатира дека 
во релативно краток период на оживотвору-
вање на политичките ставови за рамноправна 
застапеност на сите народи и народности на функ-
ции во органите на федерацијата, се постигнати ус-
песи, особено во нејзината демократизација и во 
остварувањето на принципот за јавност на работа-
та и на одлучувањето за кадровските прашања. 
Остварени се и значајни успеси во примената на 
принципот за рамноправна застапеност на кадрите 
од сите социјалистички републики и социјалистички 
автономни покраини (во натамошниот текст: покра-
ини), како и во примената на принципот за огра-
ничување на повторен избор и именување, односно 
за реизборност на кадрите на јавните функции во 
органите на федерацијата. Принципот за паритетна 
застапеност на кадрите на политички функции е ос-
тваруван врз уставниот принцип за составот на Со-
борот на народите. Во основа е остварен принципот 
за паритет во застапеноста на сите функционери 
што ги избира и именува Сојузната скупштина. И 
во поглед на застапеноста на функционерите на 
стручно-политички функции постапно е остварувано 
проширување на функциите врз кои се применува 
принципот за паритет. Натамошното проширување 
на принципот за паритетна застапеност на функци-
онерите на стручно-политички функции претставува 
одраз на заедничките стремежи за поцелосна и, 
под осл една реализација на принципите врз кои се 
засновува нашата социјалистичка федеративна за-
едница. 

3. Остварувањето на кадровската политика во 
новите услови бараше социјалистичките републики 
и покраини да станат активни фактори во креира-
њето на кадровската политика во . федерацијата и 
основни носители на предлози за избор на функ-

ционери во органите на федерацијата. 
Ваквата улога на социјалистичките републики 

и покраини во водењето на кадровската политика 
во федерацијата произлегува од нивните права и 
обврски во остварувањето на политичките ставови 
за рамноправна застапеност на кадрите од сите со-
цијалистички републики и покраини на јавни функ-
ции во федерацијата, како и од нивната заедничка 
одговорност и интерес за оспособување на федера-
цијата за извртување на задачите од заеднички ин-
терес. 

Остварувањето на правата и одговорностите на 
социјалистичките републики и покраини во водење-
то на кадровската политика во федерацијата прет-
ставува и значаен придонес за нејзината натамошна 
демократизација. За натамошна демократизација на 
кадровската политика и за постојано подобрување 
на структурата и квалитетот на кадрите во органи-
те на федерацијата е потребно во рамките на соци-
јалистичките републики и покраини да се обезбеди 
поорганизирано вклучување и влијание на самоу-
правните асоцијации, на општините и на оппггестве-
но-политичките организации во одбирањето на кад-
рите за јавни функции во органите на федерацијата. 

II 

Поаѓајќи од тоа дека со Уставот на СФРЈ у-
тврдените начела врз кои се засновува нашата со-
цијалистичка федеративна заедница претставуваат 
основа за изградување и подолгорочно водење на 
кадровската политика во органите на федерацијата, 
е неопходно, во согласност со тие начела,, да се 
истакнат основните опп!тествено-политички ставови 
од значење за водењето на кадровската политика 
во федерацијата во наредниот период. За таа цел 
посебно се укажува на следното: 

1. Во согласност со утврдената со Уставот на 
СФРЈ положба и односи на федерацијата и на со-
цијалистичките републики и покраини, е неопходно 
кадровската политика во органите на федерацијата 
да биде во полна мера израз на рамноправноста на 
народите и народностите на Југославија, односно на 
социјалистичките републики и покраини, за на тој 
начин да може успешно да се остварува и нивниот 
заеднички интерес за избор на кадри кои со успех 
ќе ги вршат работите од заеднички интерес за сите 
народи и народности на Југославија. Со доел едното 
остварување на општественото договарање, со прет-
ходно усогласување на ставовите на социјалистич-
ките републики и покраини и на овластените со 
Уставот сојузни органи, ќе се придонесе и во об-
ласта на кадровската политика да се отстрани посто-
ењето на различни приоѓања од позиции на потесни 
интереси на одделни општествено-политички заед-
ници и во водењето на кадровската политика да се 
оствари полна одговорност на социјалистичките ре-
публики и покраини за квалитетот на кадрите што 
ги предлагаат за работа во органите на федераци-
јата, што претпоставува и согласност на другите со-
цијалистички републики и покраини во прифаќа-
њето на предложените кандидати. 

2. Остварувањето на уставните начела на кад-
ровската политика бара подоследно да се реализира 
начелото за достапност на сите функции во орга-
ните на федерацијата на кадрите од сите народи и 
народности од сите социјалистички републики и 
покраини. 

3. Сложените услови на современиот развој на 
нашето самоуправно општество истовремено ја ис-
такнуваат потребата при изборот на кадрите на 
јавните функции во органите на федерацијата да 
се бараат соодветни способности, потврдени со ре-
зултатите од работата и со определеноста за ната-
мошниот развој на самоуправувањето. 

4. Ефикасното" функционирање на органите на 
федерацијата, согласно со нејзината улога и потре-
бите, претпоставува поорганизирано ангажирање и 
соработка на органите на-федерацијата и на соци-
јалистичките републики и покраини во создавањето 
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услови за подолгорочно водење на кадровската по-
литика. Изградувањето на критериуми за одделни 
функции и достапноста на тие? критериуми за јав-
носта, при навремено запознавање на социјалистич-
ките републики и покраини со потребите од кадри 
на одделни функции, ќе овозможат во подготвител-
ниот процес, при обезбедување на полна демокра-
тичност и влијание за заинтересираните општестве-
ни фактори, да се изврши поширок избор на 
можни кандидати за одредени функции. 

5. За ^долгорочно и поефикасно водење на 
кадровската политика, во условите на постоење на 
посебни кадровски тела во собранијата на опште-
ствено-политичките заедници и на нивните извр-
шно-политички органи, како и во форумите на 
©пштествено-политичките организации, од посеб-
но значење е потребата за остварување неопходна 
координација во нивното дејствување. Меѓутоа, во 
остварувањето на таа соработка е потребно да би-
де обезбедена полна самостојност и одговорност на 
кадровските тела за остварување на кадровската 
политика од нивната надлежност. При тоа е неоп-
ходно да се има предвид дека кадровските тела во 
својата дејност станаа работно-консултативни тела 
на собранијата на општествепо-политичките заед-
ници и на нивните извршно-политички органи, кои 
решаваат за нивните предлози. 

6. Остварувањето на одговорност на носители-
те на јавни функции во органите на федерацијата 
претставува битен услов за успешно остварување 
на функциите на федерацијата. Носителите на јав-
ни функции во органите на федерацијата во врше-
њето на својата функција мораат да се раководат 
од интересите на сите социјалистички републики 
и покраини, а со тоа и на целокупната југословен-
ска заедница. Неопходноста од натамошно јакнење 
и развивање на одговорноста на функционерите на 
јавни функции во органите на федерацијата ќе 
бара во наредниот период во практиката да биде 
применувана институцијата на оставка, отповик и 
разрешување на функционери. 

III 

1. Уставното начело за рамноправна застапе-
ност на кадрите од сите социјалистички републи-
ки и покраини на јавни функции во федерацијата 
единствено е прифатено не само како израз на 
рамноправноста на народите и народностите на 
Југославија, туку и како израз на нивниот заед-
нички интерес и на одговорноста за натамошниот 
развој на СФРЈ како самоуправна заедница на 
рамноправни народи и народности на Југославија. 
Заедничкиот интерес на сите народи и народно-
сти на Југославија за ефикасно кадровско оспо-
собување на органите на федерацијата се посилно 
се одразува во развивањето на полно влијание и 
одговорност на социјалистичките републики и по-
краини како во поглед на изборот на кадрите за 
одредени функции, така и во поглед на нивното 
преземање по истекот на функцијата. Одговорноста 
на социјалистичките републики и покраини ја под-
разбира и потребата од обезбедување соодветна 
застапеност на народите и народностите од нив-
ното подрачје во составот на кадрите во органите 
на федерацијата. 

2. Поаѓајќи од тоа дека остварувањето на прин-
ципот за рамноправна застапеност на социјали-
стичките републики и покраини на функциите во 
органите на федерацијата претставува мошне зна-
чаен показател на степенот на реализацијата на таа 
рамноправност, е неопходно конкретните ставови за 
примената на принципот за паритетна застапеност 
на кадрите на јавни функции во органите на фе-
дерацијата да бидат постојано усогласувани со со-
одветните промени во нашиот општествено—поли-
тички систем. 

Примената на паритетната застапеност на кад-
рите на социјалистичките републики и покраини 
на функциите во органите па федерацијата е не-
опходно да биде обезбедена во составот на функ-

ционерите што ги избира и именува Сојузната ск„ 
пштина, како и во составот на функционерите во 
сојузните органи и организации на оние места кои 
по својот карактер се од значење за остварувањето 
на рамноправноста на народите и народностите на 
Југославија. 

Сојузниот извршен совет, во договор со соција-
листичките републики и покраини, ќе ги одреди 
раководните места во сојузните органи и органи-
зации врз кои Се применува принципот за пари-
тетна застапеност. 

Комисијата на Сојузната скупштина за избор 
и именувања ќе поднесе предлог до Сојузната ску-
пштина за примена на принципот за паритетна 
застапеност во составот на колегиј а лните тела 
што ги избира односно именува Сојузната скупш-
тина. 

Во остварувањето на принципот за паритетна 
застапеност на функционерите што ги избира и 
именува Сојузната скупштина и што ги назначува 
Сојузниот извршен совет е неопходно таа заста-
пеност да биде обезбедена не само во нивниот вку-
пен број, туку истовремено и по соодветните ка-
тегории на функции во одделни области на опште-
ствените дејности. Во примената на принципот за 
паритетна застапеност е потребно истовремено да 
биде остварена и изменливост на кадрите од сите 
социјалистички републики и покраини на функ-
циите во органите на федерацијата. Отстапувања 
од ова барање се можни само со согласност од со-
цијалистичките републики и покраини. 

3. Поаѓајќи од тоа дека сојузната управа врши 
функција од nrfTepec за сите народи и народности 
на Југославија, во нејзиниот кадровски состав е 
неопходно да биде обезбедена порамномерна заста-
пеност на кадрите од сите социјалистички репуб-
лики и покраини, особено во однос на кадрите од 
основната дејност на органите за кои се бара ви-
сока стручна спрема. Со нормативните акти на 
сојузните органи и организации е потребно да се 
утврди начинот за остварување на ова барање, а 
за неговото спроведување поднесуваат политичка 
одговорност старешините на сојузните органи и 
организации, како и органите на самоуправува-
њето. 

4. Имајќи ги предвид специфичностите на по-
ложбата и на задачите на самоуправните органи-
зации во федерацијата, кои вршат работи од посе-
бен општествен интерес за целата земја е неопход-
но во заедниците на југословенските железници, 
на поштите, телеграфите и телефоните, на елек-
тростопанството и на социјалното осигурување, ка-
ко и во институциите чии основачи се овие заед-
ници водењето на кадровската политика да се ре-
ализира во согласност со принципите и ставовите 
утврдени во оваа резолуција. 

И во другите органу и организации што ги 
основала федерацијата и што вршат работи од ин-
терес за целата земја е потребно, согласно со нив-
ната положба и задачи, остварувањето на кадров-
ската политика да биде во согласност со принци-
пите и ставовите утврдени во оваа резолуција. 

Со самоуправните акти на организациите од 
претходните ставови е потребно посебно да се утвр-
ди, нивната обврска за примена на принципот за 
застапеност на кадрите од сите социјалистички ре-
публики и покраини во нивниот состав, како и на-
чинот на неговата примена. 

IV 

Досегашните искуства во примената на устав-
ните начела за ограничувањето на повторен избор 
и именување и реизборност на кадрите на јавни 
функции во органите на федерацијата ја потврду-
ваат општествената оправданост на натамошните 
напори за создавање услови за нивната доследна 
примена. За таа цел е неопходно да се има пред-
вид следното: 

1. Со примената на начелото за ограничување 
на повторен избор односно именување на функцц-
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онери што ги избира и именува Сојузната скупш-
тина е потребно да се отстранат последиците од 
подолго задржување на функционери на исти 
функции и со нивната измекливост да се создадат 
услови како за остварување на принципот за па-
ритетна застапеност на социјалистичките републи-
ки односно покраини на јавни функции во феде-
рацијата, така и за реализација на принципот за 
достапност на овие функции за поголем број на 
општествено-политички и стручно афирмирани ка-
дри во изградбата на нашето самоуправно соција-
листичко општество. 

Со примената на начелото за реизбориост на 
функционерите што ги назначува Сојузниот извр-
шен совет, претседателството на Сојузната скуп-
штина и претседателот на Сојузната скупштина е 
неопходно во секој случај да се оцени оправдано-
ста на останувањето на поединци на исти функции 
и за наредниот период/ за да се обезбеди во органи-
те па федерацијата на овие функции да бидат кад-
ри што ќе бидат способни за остварување на дове-
рените им задачи. 

2. Од начелата на кадровската политика прок-
ламираш! во Уставот на СФРЈ, како и од општите 
интенции и од духот на Уставот, на СФРЈ произле-
гува дека во наредниот период е потребно начелото 
за ограничување на повторен избор и именување на 
сите функционери што ги избира и именува Сојуз-
ната скупштина, со можност за исклучителна при-
мена на посебната постапка предвидена со Уставот 
на СФРЈ, да биде доследно применето во однос на 
сите функционери што ги избира и именува Сојуз-
ната скупштина. 

3. Досегашните тенденции значителен број кад-
ри по истекот на функцијата да останат на работа 
во федерацијата, иако делум можат да бидат прав-
дани со објективната состојба и можностите, ука-
жуваат на потребата од остварување на порешавач-
ки курс за поширока размена на кадрите помеѓу 
федерацијата и потесните општествено-политички 
заедници и работните организации, обезбедувајќи 
при тоа посестрана размена на кадрите во рамките 

^на која ќе бидат создадени услови за верификаци-
ја на нивните вистински способности. 

Со цел за подоследна примена на прокламира-
в м е начела на кадровската политика, е потребно 
во органите на федерацијата да се оствари процес 
на нормално пензионирање на сите кои ги испол-
нуваат условите за старосна пензија. Натамошно 
задржување на кадрите кои ги исполнуваат усло-
вите за старосна пензија треба да се применува 
само по исклучок. При тоа е потребно да се оси-
гури тоа да биде резултат на оцена за општестве-
ната потреба и оправданост на натамошното нивно 
ангажирање на редовните должности во органите 
на федерацијата. Изнаоѓањето на реална мера во 
поглед на подосадното остварување на процесот 
на пензионирање на кадрите по исполнувањето 
Јна условите за старосна пензија ќе прет-
ставува значаен придонес за поефикасно кадровско 
оспособување на органите на федерацијата за из-
вршување на нивните задачи. 

Иако во изминатиот период се вложувани зна-
чителни напори за разработка на системот за утвр-
дување на надоместокот на личните доходи на 
кадрите на јавни функции во органите на феде-
рацијата, е потребно, поаѓајќи од степенот на од-
говорноста на носителите на одделни јавни функ-
ции и од остварените резултати во работата, да се 
пријде кон натамошно усовршување на тој систем. 
Во извршувањето на оваа задача е неопходно по-
себно да се разгледа постојната практика на „но-
сење на личниот доход". 

4. Наспоредно со остварувањето на обврските 
на социјалистичките републики и покраини во пре-
земање на кадрите по истекот на функцијата во 
федерацијата, е неопходно, со цел за овозможува-
ње на недоследна примена на начелото за рамно-
правна застапеност на кадрите од сите социјалис-
тички републики и покраини на јавните функции 
во федерацијата како и на начелото за ограничу-

вање на повторен избор и именување односно ре-
изборност на функционерите на јавни функции во 
федерацијата, да се пријде кон поефикасно реша-
вање ца материјалните и другите прашања што 
претставуваат услов за реализација на прифатена-
та кадровска политика. 

V 
При утврдувањето на подолгорочната кадровска , 

политика во сојузната управа особено треба да се 
има предвид следното: 

1. Сојузната управа треба да биде организира-
на во согласност со улогата на федерацијата во од-
делни области на општествените дејности. Оства-
рувањето на оваа задача бара при ревизијата на 
сојузните закони да се обезбеди усогласување на 
нејзиниот делокруг и организација согласно со уло-
гата на федерацијата во одделни области на деј-
ности. 

2. Сојузната управа постојано треба да се об-
новува со способни кадри од работните организа-
ции, од стручните и научните институции и од ор-
ганите на општествено-политичките заедници, како 
и со планско прифаќање на кадрите по завршеното 
школување. Посебно е потребно да се изгради си-
стем на постојано стручно усовршување во текот 
на работата, за кадрите на сојузната управа посто-
јано да можат да бидат во курсот на суштината на 
општествените промени и современите научни и 
стручни достигања. 

Во натамошното изградување на квалифика-
ционата структура особено треба да се има предвид 
дека современиот развој бара и нови профили на 
кадри што треба да работат во сојузната управа. 

3. Со цел за остварување на поставените бара-
ња во поглед на оспособување на сојузната управа 
за извршување на нејзините задачи, при што е 
неопходно да биде обезбедена и ангажираност на 
социјалистичките републики и покраини, е потре-
бно да се пријде и кон усовршување и усогласува-
ње на законските одредби за самоуправувањето во 
сојузната управа со специфичностите на нејзината 
улога и задачи. 

4. Неопходно е понатаму да се развива инсти-
туцијата на конкурс при приемот на нови кадри и 
тоа на начин кој обезбедува Р1збор на кадри за со-
јузните органи од сите социјалистички републики ц 
покраини, применувајќи при тоа поорганизирано 
ангажирање на социјалистичките републики и по-
краини во изборот на висококвалификувани кадри. 

VI 
Остварувањето на кадровската политика во 

органите на федерацијата врз погоре изне-
сените основи бара натамошно усовршување 
на методите за договарање помеѓу надлеж-
ните тела на федерацијата и социјалистич-
ките републики и покраини. Нивната заедничка 
одговорност за водење на кадровската политика 
во органите на федерацијата наедно претпоставува 
изградување и конкретизирање на механизмот со 
кој ќе се осигури развивање на самоуправно-де-
мократските форми за усогласување и договорно 
решавање заради обезбедување на директно вли-
јание на интересите на работните луѓе и нивните 
работни заедници, како и на општините, на соци-
јалистичките републики и покраини во подготву-
вањето на предлози за избор на функционери во 
органите на федерацијата. 

При тоа е неопходно да се обезбеди особено 
следното: 

1. Социјалистичките републики и покраини 
треба да бидат на време запознаени со функциите 
за кои се потребни нови кадри во органите на фе-
дерацијата, за на тој начин со широко консулти-
рани на сите заинтересирани фактори во републи-
ката и покраината да можат да дојдат до поголем 
број можни кандидати за одредени функции. 

Влијанието на социјалистичките републики и 
покраини врз изборот на кандидатите за соодветни 
функции во органите на федерацијата е неопходно 
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да биде обезбедено не само во процесот на подго-
товките, туку и при конечното утврдување на 
предлозите. 

Ефикасното ангажирање на социјалистичките 
републики и покраини во водењето на кадровската 
политика во органите на федерацијата истовремено 
бара, заради отстранување на појавите на субјекти-
визам во подготвување на предлози, да се пријде 
кон утврдување на критериуми за вршење на од-
делни функции во федерацијата. Утврдените кри-
териуми ќе бидат задолжителни за сите предлагачи, 
а нивното постоење ќе биде од значење за подобру-
вањето на квалитетот на работата и одговорноста на 
сите кадровски тела вклучени во процесот на под-
готвувањето на предлозите. 

2. ^Заедничкиот интерес на социјалистичките 
републики и покраини и на федерацијата за избор 
на квалитетни .кадри за јавни функции во органи-
те на федерацијата претпоставува иницијатива на 
надлежните органи на федерацијата за подигање 
и решавање на одделни кадровски прашања, особе-
но во однос на функционерите што ги именува Со-
јузната скупштина односно ги назначува Сојузниот 
извршен совет. Таква иницијатива е неопходно да 
биде подложена на нужни консултирани со сите со-
цијалистички републики и покраини заради усогла-
сување на нивните гледишта. 

При изградувањето на предлозите ќе биде неоп-
ходно Ееќе во подготвителната постапка за избор 
на потенцијални кандидати за соодветни функции, 
водејќи сметка за примената на принципот за пари-
тет односно за порампомерна застапеност и на дру-
гите елементи од значење за донесувањето на одлу-
ките во дадениот момент, да се постигне договор со 
социјалистичките републики и покраини кои соција-
листички републики и покраини ќе предлагаат кан-
дидати за одделни функции во федерацијата. 

3. Заедничката грижа и одговорност на соција-
листичките републики и покраини во кадровското 
оспособување на органите на федерацијата е неоп-
ходно да биде изразена не само со нивната улога во 
изборот на кадрите за јавни функции во органите 
на федерацијата, туку и во нивната обврска во пре-
земање на кадрите по престанување на функцијата 
во федерацијата. 

VII 
Сојузната скупштина смета дека за остварува-

ње на начелата и ставовите утврдени во оваа ре-
золуција е неопходно да се презема следното: 

1. Ставовите и насоките изразени во оваа резо-
луција треба да претставуваат основа за работата 
на органите на федерацијата и за нивните односи со 
сонијалистичите републики и покраини и со други-
те заинтересирани општествени фактори. 

2. Ефикасната примена на усвоените начела и 
ставови бара да се обезбеди усогласување на сојуз-
ните, републичките и покраинските прописи што се 
однесуваат на остварувањето на кадровската поли-
тика во органите на федерацијата. 

Истовремено е неопходно со деловниците за ра-
бота на Комисијата на Сојузната скупштина за из-
бор и именувања и на Комисијата на Сојузниот из-
вршен совет за кадровски прашања подетално да се 
разработи и конкретизира постапката и механизмот 
на соработката и на меѓусебните односи на заин-
тересираните кадровски тела во федерацијата и во 
социјалистичките републики и покраини, почну-
вајќи од поставувањето на барањата до утврду-
вањето на конечните предлози. 

3. Се препорачува на републичките и покраин-
ските собранија, заради натамошна демократиза-
ција на кадровската политика и обезбедување на 
што пошироко влијание на сите структури на оп-
штеството врз остварувањето на кадровската по-
литика во органите на федерацијата, да ја утвр-
дат постапка со која се обезбедуваат улогата и на-
чинот на вклучувањето на заинтересираните оп-
штествени фактори во процесот на изборот и пред-
лагањето на кандидати за функции во органите на 
федерацијата. 

4. За да се оствари доследна примена на пари-
тетна застапеност на социјалистичките републики 
и покраини во составот на соодветните функции во 
органите на федерацијата, е неопходно овој прин-
цип да биде применет во наредните кадровски про-
мени. 

5. Успешното остварување на кадровската по-
литика во органите на федерацијата, во согласност 
со принципите и ставовите утврдени во оваа резо-
луција, ја наметнува потребата социјалистичките 
републики и покраини со свои прописи да го регу-
лираат преземањето на кадрите по нивното разре-
шување во органите на федерацијата, како и нив-
ниот статус до преминувањето на нова должност. 

Заради создавање на поповолни услови во ост-
варувањето на обврските на социјалистичките ре-
публики и покраини во поглед на преземањето на 
кадрите по истекот на функцијата во органите на 
федерацијата, е неопходно со измени на соодветни-
те сојузни прописи да се овозможи рокот за презе-
мање на кадрите што ги разрешува Сојузниот извр-
шен совет, односно претседателството и претседате-
лот на Сојузната скзшштина да се продолжи од 
шест месеци на една година. 

6. Сојузниот извршен совет, во соработка со 
другите тела на Сојузната скупштина, ќе разрабо-
ти, договорно со соодветните тела на социјалистич-
ките републики и покраини, предлози-мерки за 
поефикасно решавање на материјалните и други 
прашања што претставуваат услов за поцелосна 
реализација на начелата и ставовите прифатени 
во оваа резолуција. 

7. Сојузната скупштина посебно се обрнува до 
собранијата на . општествено-политичките заедни-
ци, до Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Југославија и до други општествено-политички 
организации како и до работните организации 
и асоцијации на здружениот труд со своето актив-
но ангажирање да придонесат за примена на на-
челата и ставовите утврдени во оваа резолуција. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 273 
19 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на наро-

киот собор, дите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

605. 
Врз основа на членот 37 став 2, во врска со 

членот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), 
во врска со членот 20 од Законот за девизното ра-
ботење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70 и 47/70) и точ-
ката 1 од Одлуката за постапката за утврдување и 
распределба на стоковните контингенти односно де-
визните контингенти за увоз на стоки во 1970 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/69), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И ДЕ-
ВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ 

ВО 1970 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
стоковните и девизните контингенти за увоз на сто-
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ки во 1970 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/70, 14/70, 21/70, 33/70, 36/70 и 47/70), во точката 2 
по редниот број 23ѕ се додава нов реден број 23и, 
кој гласи: 
„23и 321-40-30 Камен јаглен друг 27.01/lg 50.000 тона". 

2. Во точката 5 став 2 по зборовите: „лој суров" 
се додаваат зборовите: „и камен јаглен друг". 

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

P. п. бр. 182 
20 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

606. 
Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за де-

визното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69 50/69, 55/69, 82/70 и 
47/70) и членот 37 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство (Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 
54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗ-
НА КВОТА ЗА ПЛАКАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРО-
ВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈА-

ЛИ ЗА 1971 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба 
на глобалната девизна квота за плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони материјали за 
1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/70), 
по точката 20 се додава нова точка 20а, која гласи: 

„20а. На работната организација на која во сми-
сла на оваа одлука со решението од Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија и е утврдена 
глобалната девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали за 1971 
година, средствата на глобалната девизна квота оп-
ределени за користење во I тримесечје на 1971 го-
дина се намалуваат за 153/о. 

Намалениот износ на средствата на глобалната 
девизна квота од ставот 1 на оваа точка може да се 
користи за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали во III и IV тримесечје 
на 1971 година." 

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

P. п. бр. 172 
20 ноември 1970 година 

Белград 

607. 
Врз основа на членот 25 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70 и 47/70), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУ-
ГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ 
УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОЦРЕ-
ДЕЛЕН ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИ-

ЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1971 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за работните организации што 
суровините и другите репродукциони материјали, 
чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен 
однос спрема остварениот девизен прилив по изво-
зот во 1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
44/70), по точката 21 се додава нова точка 21а, која 
гласи: 

„21а. На работната организација на која во сми-
сла на оваа одлука со решение од Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија и е утврден одно-
сот на увозот спрема извозот за 1971 година и се на-
малува во I тримесечје на 1971 година за 15% пра-
вото на користење на средствата според тоа ре-
шение. 

Намалениот износ на средствата од ставот 1 на 
оваа точка може да се користи за плаќање на уво-
зот во III и IV тримесечје на 1971 година." 

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

P. п. бр. 173 
20 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

608. 
Врз основа на членот 18 став 2 од Законот за 

кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕВИЗИТЕ ШТО 
ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ НЕ МОЖАТ ДА ГИ АН-
ГАЖИРААТ КОГА ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИ ПО 

СТРАНСКИ КРЕДИТИ 

1. Во Одлуката за девизите што овластените 
банки не можат да ги ангажираат кога преземаат 
обврски по странски кредити („Службен лист на 
СФРЈ", бр 45/66, 13/68 и 18/69), точката 5 се менува 
и гласи: 

„5. Неангажираниот дел на девизите од точката 
1 на оваа одлука овластената банка р долнана да го 
депонира, со интерес, ка ј Народната банка на Ју-
гославија на посебна сметка." 

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

P. п. бр. 174 
20 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е . р. 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 
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609. 
Врз основа на членот 54 ст.1 и 4 од Законот за про-

метот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ СПОГОДБИ НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СОРАБОТКА 

ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Во Одлуката за постапката за склучување спо-
годби на стопанските организации за соработка во 
надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/68, 11/69 и 28/70), во точката 12 се бри-
ше ставот 3. 

2. Во Одлуката за измена на Одлуката за по-
стапката за склучување спогодби на стопанските ор-
ганизации за соработка во надворешнотрговскиот 
промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/70), во точ-
ката 2 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Одредбите на склучените спогодби што се од-
несуваат на усогласување на домашното производ-
ство односно потрошувачка со увозот на односните 
стоки, а кои во смисла на ставот 1 од оваа точка не 
ќе бидат усогласени до 31 декември 1970 година, не 
можат да се применуваат." 

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

P. п, бр. 179 
20 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

610. 
Врз основа на членот 37 став 2, во врска со чле-

нот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), 
во врска со членот 20 од Законот за девизното ра-
ботење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 

^55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70 и 47/70), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИОТ КОНТИН-

ГЕНТ ЗА УВОЗ НА ПЧЕНИЦА 

1. Се утврдува стоковниот контингент од 500.000 
тона за увоз на пченица. 

Носител на стоковниот контингент од ставот 1 
на оваа точка е СоЈузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија. во спогодба со Народната банка на Југослави-
ја, ќе ги утврди, водејќи сметка за склучените тр-
говски и други спогодби, износот и видот на девизи-
те, а по потреба, и земјата од која се врши увозот, 
како и динамиката на користењето на девизите за 
увоз на пченицата според оваа одлука. 

3. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи, во рамките на износот и видот на 
девизите утврдени во смисла на точката 2 од оваа 
одлука, по правило, ќе изврши избор на најповолен 

увозник на пченица врз основа на одржано 
наддавање, односно врз основа на претходно изер 
шено собирање н^ понуди од најмалку 3 понудувачи. 
На избраниот најповолен увозник Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи ќе му 
издаде решение за увозот на пченицата од стоков-
ниот контингент. 

4. Увозот на пченицата во границите на контин-
гентот од оваа одлука може да се врши до 30 јуни 
1971 година. 

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

P. п. бр. 183 
20 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

«11. 
Врз основа на членот 5 став 3 од Законот за 

посебните давачки при увозот на земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ 
СО НАПЛАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ 
УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Од средствата остварени со наплата на посеб-
ната давачка при увозот на вино и на други пре-
работки од грозје и вино, како и на други алкохол-
ни пијачки, ќе се употребат 4,281.000 динари за уна-
предување на извозот на вино и на други преработ-
ки од грозје и вино. Овие средства му се доделуваат 
на Фондот за унапредување на производството и 
извозот на вино и на други преработки од грозје и 
вино (во понатамошниот текст: Фондот за вино). 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се 
користат за остварување на програмата на извозот 
на вино и на преработки од грозје и вино, а ќе му 
се ставаат на располагање на Фондот за вино по ис-
текот на секое тримесечје, сразмерно со остварува-
њето на таа програма. 

3. Остварувањето на програмата на извозот на 
вино и на преработки од грозје и вино го следи Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија и врз 
основа на утврдената состојба и дава налог на На-
родната банка на Југославија за исплата на сред-
ствата на Фондот за вино според точката 2 на оваа 
одлука. 

4. Работните организации — членки на Фондот 
за вино можат да ги користат средствата од точката 
1 на оваа одлука според одредбите од Правилникот 
за организацијата и работата на Фондот за унапре-
дување на производството и извозот на вино и на 
други преработки од грозје и вино. 

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

P. п. бр. 180 
20 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е, р. 
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612. 614. 
Врз основа на членот 5, во врска со членот 15 

од Законот за извршување на сојузниот буџет за 
1970 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/69, 
15/70 и 22/70), на предлог од Сојузниот геолошки 
завод, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА-
НА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕ-
НИ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1989 ГОДИНА ЗА 
ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РА-

БОТИ 

1. Во Програмата на употребата на средствата 
предвидени со сојузниот буџет за 1969 година за 
геолошко-рударски истражувачки работи, која е со-
ставен дел на Одлуката за Програмата на употреба-
та на средствата предвидени со сојузниот буџет за 
1969 година за геолошко-рударски истражувачки ра-
боти („Службен лист ка СФРЈ", бр. 4/69), во ставот 
3 износот: „48,562.000" се заменува со износот: 
„49,140.000", процентот. „51,5%" се заменува со про-
центот: „50,9%", износот: „23,562.000" се заменува со 
износот. „24,140.000" и процентот: „48,5%" се заме-
нува со процентот: „49,1%". 

Во ставот 4, во табелата се вршат следните из-
мени: 

1) во точката 1 — Геолошки карти, износот: 
„7.094" се заменува со износот: „7.272", а износот: 
„3.547" се заменува на двете места со износот: 
„3.636"; 

2) во точката 4 — Региона леа геофизички премер, 
износот: „5.880" се заменува со износот „6.678,80", а 
износот: „2.940" се заменува на двете места со изно-
сот: „3.338,90": 

3) во точката 6 — Печатење на карти, изработка 
и печатење на упатства, изработка на студии и ана-
лизи, износот: „1.438" се заменува на двете места со 
износот: „860,80"; 

4) во точката 7 — Средства на резервата, изно-
сот: „500" се заменува со износот: „678,60", а изно^-
сот: „250" се заменува на двете места со износот: 
„339,30". 

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

P. п. бр. 181 
20 ноември 1970 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

613. 
Врз основа на членот 72 во врска со членот 52 

став 1 тон. 2 и 6 од Законот за печатот и за другите 
видови информации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65, со-
јузниот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕ-

ТО НА СПИСАНИЕТО „WELT AM SONNTAG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на списанието „Welt am Sonntag", бр. 47 
од 22 ноември 1970 година, кој излегува во Сојузна 
Република Германија. 

Бр. 650-4-1/8 
24 ноември 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

За внатрешни работи, 
Радован Стијачић е« р. 

Врз основа на точката 3 од Решението за оп-
ределување 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 и 40/70), во спогодба со сојузниот 
секретар за надворешна трговија, сојузниот секре-
тар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ТИТАНДИОКСИД 

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

1) пред тарифниот број 84.14/4в се додаваат шест 
нови тарифни броеви, кои гласат: 
„84.10/1 Пумпи со наизменично прскање 

Ех. 
Мембрански пумпи за транспорт 
на раствор и суспензија на титан-
диоксид во сулфурната киселина, 
од специјална изработка за агре-
сивни хемиски материи 12 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за транс-
порт на раствор и суспензија на 
титандиоксид во сулфурната ки-
селина, од специјална изработка за 
агресивни хемиски материи 12 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
Клипни пумпи за транспорт на ра-
створ и суспензија на титандиок-
сид во сулфурната киселина, од 
специјална изработка за агресив-
ни хемиски материи 12 

84.11/16 Вакуум-пумпи 
Ех. . 
Вакуумски пумпи за филтери и 
евапоратори за концентрација на 
раствор на титанилсулфат, од спе-
цијална изработка за агресивни 
хемиски материи „ 12 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
— Специјални ротациони компре-

сори со сув од, за добивање кон-
дициониран воздух — без ма-
слени честици 12 

— Специјални клипни компресо-
ри со сув од, за добивање кон-
дициониран воздух — без мас-
лени честици 12 

84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
Вентилатори од специјална изра-
ботка за агресивни хемиски мате-
рии, приспособени кон условите на 
работата во процесот на производ-
ството на титандиоксид 12"; 

2) по тарифниот број 84.17/1ѕ се додова нов 
тарифен број, кој гласи: 
„84.18/2а-1 Центрифуги за течности — инду-

стриски 
Ех. 
Центрифуги за издвојување на фе-
росулфат од матична луга на ти-
танилсулфат 12"; 



Страна 1278 — Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 ноември 

3) во тарифниот број 84.18/26 во четвртата али-
неја по зборовите: „неутрализација" се додаваат збо-
ровите: „и филтрирање", а по четвртата алинеја се 
додаваат четири нови алинеи, кои гласат: 

„— Уреди за издвојување на илме-
нитен прав 12 

— Уреди за издвојување прав" на 
титандиоксид 12 

— Уреди за филтрирање — про-
теини спирални филтери за 
филтрирање на разни хемиски 
реагенси (алкалии и соли) 12 

— Електростатички филтери за 
издвојување на титандиоксид 
од гасови на ротациона печка 12"; 

4) по тарифниот број 84.19/8 се додаваат два но-
ви тарифни броја, кои гласат: 
„84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-

трола во производството 
Ех. 
Автоматски ваги за мерење и до-
зирање на суровини, хемикалии и 
титандиоксид, со електростатичка 
и електронска регулација 12 

84.22/За Кранови до 50 тона носивост 
Ех. 
Специјални кранови, носивост до 
25 тона, за опслужување на уреди-
те за издвојување и пречистување 
на титанхидроксид од исталоже-
ниот хидролизат 12"; 

5) во тарифниот број 84.59/2к по петтата алине-
ја се додава една нова алинеја, која гласи: 

„— Уреди за издвојување на влага 
од компримиран воздух 12"; 

6) По тарифниот број 84.59/2к се додаваат три 
нови тарифни броја, кои гласат: 
„85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-

рати 
Ех. 
Командни и разводни уреди за уп-
равување со уредите во производ-
ството на титандиоксид 
Инструменти и апарати за мерење, 
за контрола и за автоматска кон-
трола на протокот, на длабочина-
та, на притисокот или др. 
Ех. 
Инструменти за мерење на прото-
кот, на притисокот, на температу-
рата, на густината и на нивото на 
течноста, неелектрични — пнев-
матски 
Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, за 
проветрување, за анализа и за ав-
томатска контрола 
Ех. 
Уреди за мерење, за проветрува-
ње, за анализа, за автоматска кон-
трола и за регулација на производ-
ството на титандиоксид 

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

Бр. 3-14163/1 
16 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

12 
90.24 

12 

90.28 

12" 

615. 
Врз осноза 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 и 40/70), во спогодба со сојузниот секре-
тар за надворешна трговија, сојузниот секретар за 
финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТО-
ПИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВОТО НА ПОЛИСТИРОЛ 

1. На увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви на Царинската тарифа — 
специфична опрема за производството на полисти-
рол, наместо царинските стопи предвидени во Ца-
ринската тарифа односно во Решението за опреде-
лување пониски царински стопи за стоките за кои 
е предвиден царински контингент („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат след-
ните царински стопи: 

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

1 2 3 

84.10/2 

84.10/3 

84.10/4 

84.17/1ѕ 

84.18/2а-л 

84.18/26 

84.19/ 

Ротациони пумпи 
Ех 
Ротациони пол знп пумпи за тран-
спорт на материјали во процесот 
на полимеризацијата на стирол, од 
специјална изработка, за агресивни 
хемиски материи 12 
Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за транс-
порт на материјали во процесот на 
полимеризацијата на стирол, од 
специјална изработка, за агресив-
ни хемиски материи 12 

Млазни пумпи 
Ех. 
Млазни пумпи за транспорт на 
материјали во процесот на поли-
меризацијата на стирол, од специ-
јална изработка, за агресивни хе-
миски материи 12 
Други машини и уреди 
Ех 
Сушилници за сушење на полиме-
ризати во лебдечки слој 12 
Индустриски центрифуги 
Ех. 
Центрифуги за одвојување на по-
лимеризат од полимеризациона су-
спензија 12 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
Филтери за филтрирање на течно-
сти во процесот на полимеризаци-
јата на стирол, од специјална из-
работка, за агресивни хемиски ма-
терии 12 
Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
Автоматски машини за дозирање и 
пакување на гранули од поли-
стирол 12 
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616. 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Електронски ваги за автоматско 
дозирање на суров полимеризат за 
импрегнирање 12 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и ел. 
Ех. 
— Уреди за пневматски транспорт 

на полимеризат 12 
— Вибрациони додавани 12 

84.59/2к Други машини и механички справи 
Ех. 

— Реактори за полимеризација на 
стирол 12 

— Уреди за мешање на полимери-
зат во таложник 12 

— Уреди за мешање на полимери-
зат при миење 12 

— Уреди за мешање на компоненти 
за полимеризација на стирол 12 

— Уреди за гранулометриско сор-
тирање на полимеризат со про-
севање * 12 

— Ултрагранулатори за ситнење 
на естетички каучук 12 

— Уреди за брзоротирачко мешање 
на полимеризатот со разни до-
датоци (бои, пигменти, полнила 
и др.) 12 

— Линии за добивање гранули на 
полистирол од полимеризат 12 

84.61/1 Автоматски вентили 
Ех. 
Автоматски вентили за регулација 
на процесот на производството на 
полистирол 12 

90.24 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, 
неелектрични — пневматски 12 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
Уреди за мерење, проверување, а-
нализа, автоматска контрола и ре-
гулација на работата на уредите 
за производство на полистирол 12 

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

Бр. 3-13761/1 
6 ноември 1970 година 

Белград 

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 и 40/70), во'спогодба со сојузниот секре-
тар за надворешна трговија, сојузниот секретар за 
финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ПОЛИАМИДНИ ВЛАКНА 

1. На увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви од Царинската тарифа — спе-
цифична опрема за производство на полиамидни 
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 след-
ните царински стопи: 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е Царин-
број ска 

стопа 
1 2 3 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. 
Запчести пумпи со регулација на 
капацитетот, од специјална изра-
ботка, за агресивни хемиски ма-
терии ~ 12 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Пумпи за транспорт на истопен 
капролактам, од специјална изра-
ботка, за агресивни хемиски ма-
терии 12 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
Клипни пумпи со регулација на 
капацитетот, од специјална изра-
ботка. за агресивни хемиски ма-
терии 12 

84.11/16 Вакуум-пумпи 
Ех. 
Пумпи за создавање на висок ва-
куум 12 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Стационирани компресори за на-
појување со воздух на мерно-ре-
гулационите уреди 12 

84.11/5 Други пумпи, компресори и ел. 
Ех. 
— Ејектори — уреди за добивање 

на вакуум 12 
— Дувалки за пневматски тран-

спорт на гранули на полимери-
зати во струјата на азотот 12 

84.12/2 и 3 Уреди за климатизација 
Ех. 
Уреди з£ климатизација на про-
сториите во производството на по-
лиамидни влакна 12 

84.17/ls Други машини и уреди 
Ех 
— Уреди за топење на капролак-

там и полимери 12 
— Уреди со двојни ѕидови за ме-

шање на потопен капролактам 
со стабилизатор 12 

— Резервоари со двојно дно за 
капролактам, со уреди за дози-
рање на азот 12 

Број 53 — Страна 1279 
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— Резервоари со двојно дно, со 
уреди за хомогенизација (ме-
шање) на титандиоксид, кар-
бон и вода 12 

— Уреди — екстрактори за издво-
јување на олигомер и лактац 
од полиме резати 12 
Високоважуумски ротирачки 
суишлници за сушење на гра-
нулат на полимера ати 12 

— Уреди за дестилација на олиго-
мер и лактам од полимеризатн 
во вакуум 12 

— Уреди за мешање на иетопина 
на полимери 12 

84.18/25 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ex. 
Филтери за пречистување на ис-
топи* кзпролактам и азот 12 

84.22/5д Други машини и апарати за ди-
гање, за манипулација, за натовар 

, или истовар и др. 
Ех. 
Цевни вибрациони транспортери 
за транспорт на гранули во заш-
титен гас 12 

84,36/1 Машини за предење од маса (ис-
тиснување) на вештачки и синте-
тички текстилни влакна 
Ех. 
Машини за истиснување на фи-
да агенти (бескрајни пол мами дни 
влакна) од полимеризати 12 

84.36/2в Машини за подготвување на син-
тетички и вештачки влажна 
Ех. 
Машини за подготвување на пол га-
зирани влакна 12 

84.36/7в Машини за дубл ирање и колнење 
на предиво од вештачки и синте-
тички влакна 
Ех. 
Машини за дублирање и контење 
на полиамидни влакна 12 

84.36/8а Машини за мотање и препотува-
л е на предиво од вештачки и син-
тетички влакна 
Ех. 
Машини за мотање и премотува-
ifee на полиамидии влакна 4 12 

84.36/9 Други машини за предење од маса 
Ех. 
— Машини за сечење на мон оф и-

ламенти 12 
— Машини за текстурирање на 

полиамидни влакна 12 
84.38/2д Други делови и прибор за маши-

ни и апарати 
Ех. 
Млазници-дизни за истиснување на 
полиамидни влакна 12 

84.40/1д Машини за белење и бојосување 
на предиво 
Ex. 
Машини за бојосување на полна-
мидни влакна 12 

84.56/7 Други машини за сортирање, за 
просевање, за сепарација, за пе-
рење, за кршење и ел. 
Ех. 
— Дробилки за дробење ма кап-

ролактам 12 
— Уреди за мелење на титандиок-

сид во суспензија (колоидни 
мелници) 12 

84.59/2к Други машини и мехаЕшчки спра-
ви 
Ех. 
— Цевни реактори за поликонден-

зација на капролактам 12 
— Уреди за добивање и пречис-

тување на азот за транспорти-
рање на капролактам и па гра-
нули на полимеризати и за спре-
чување на нивната оксидација 12 

84.61/1 Автоматски вентили 
Ех. 
Автоматски пневматски вентили 
од специјална изработка за агре-
сивни хемиски материи, за регули-
рање на протокот на истопеп каи-
ро лактам 12 

85.01/16-2 Статистички претворани — кон-
вертори 
Ех. 
Импулси« претворани на електри-
чна струја за машини за мотање на 
полизмидни влакна 12 

85.02/4 Електромагнетски квачила и куп-
дунзи 
Ех. 
Електромагнетски квачи ла и куп-
лунзи на машини за: истиснување 
на филаменти од полимеризати, 
мотање и преместување на пол на-
мијени влакна, дуплирање и кон-
чење на полиамидни влакна и тек-
стурирање на полиамидни влакна 12 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
— Командни, разводни и сигнални 

уреди за управувана со уреди 
во процесот на производството 
на полиамидни влакна 12 

— Командни, разводни и сигнал-
ни уреди за управување со кли-
ма-уреди во процесот на произ-
водството на полиамидни влакна 12 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
за контрола и за автоматска кон-
трола на протокот, на длабочина-
та, на притисокот и др. 
Ех. 
Инструменти за мерење на прото-
кот, на притисокот, на температу-
рата, на густината и на нивото на 
течноста, неелектрични — пнев-
матски 12 

90.28 Електрични и електронски ин-
струменти и апарати за мерење, 
за проверување, за анализа и за 
автоматска контрола 
Ех. 
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Уреди за мерење, за проверување, 
за анализа, за автоматска контро-
ла и за регулација на производ-
ството на полиамидни влакна 12 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4'. 

Бр. 3-14165/1 
16 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

617. 
Врз основа на точката 3 од Решението за оп-

ределување 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 и 40/70), во спогодба со сојузниот се-
кретар за надворешна трговија, сојузниот секретар 
за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВО НА СУЛФУРНА КИСЕЛИНА 

1. На увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви на Царинската тарифа — спе-
цифична опрема за производство на сулфурна ки-
селина, наместо царинските стопи предвидени во 
Царинската тарифа односно во Решението за оп-
ределување пониски царински стопи за стоките за 
кои е предвиден царински контингент („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/70 и 22/70), ќе се примену-
ваат следните царински стопи: 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е Царин-
број ска 

стопа 
1 2 3 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за тран-
спорт на разблажена сулфуреста 
и сулфурна киселина, од специјал-
на изработка за агресивни хеми-
ски материи 12 

84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
Вентилатор!! за извлекување сул-
фурдиоксид од кули за перење и 
сушење на сулфурдиоксид 12 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
Електростатички филтери за фил-
трирање сулфурдиоксид, од специ-
јална изработка за агресивни хе-
миски материи 12 

84.61/1 и 2 Вентили 
Ех. 

Киселоотпорни вентили, за проце-
сот на производството на сулфур-
на киселина 12 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-, 
рати 
Ех. 
Командни и разводни уреди за уп-
равување со уредите во производ-
ството на сулфурна киселина 12 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
за контрола и за автоматска кон-
трола на протокот, на длабочина-
та, на притисокот и др. 
Ех. 
Инструменти за мерење на прото-
кот, на притисокот, на температу-
рата, на густината и на нивото на 
течноста, неелектричии — пнев-
матски 12 

90.28 Електрични и електронски ин-
струменти и апарати за мерење, 
за проверување, за анализа и за 
автоматска контрола 
Ех. 
Уреди за мерење, за проверување, 
за анализа, за автоматска кон-
трола и за регулација на произ-
водството на сулфурна киселина 12 

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

Бр. 3-14164/1 
16 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

618. 
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 и 40/70), во спогодба со сојузниот секре-
тар за надворешна трговија, сојузниот секретар за 
финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ЦАРИНА НА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. На увозот на производите од подолу наве-
дените тарифни броеви на Царинската тарифа — 
специфична опрема за потребите на здравството, 
наместо царинските стопи предвидени во Царин-
ската тарифа односно во Решението за определу-
вање пониски царински стопи за стоките за кои е 
предвиден царински контингент („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат след-
ните царински стопи: 

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

1 2 3 

84.19/3 Машини за перење, чистење и су-
шење шишиња 
Ех. 
Апарати за перење на трансфузи-
они шишиња - Сл. 
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90.11/3 

80.17 

90.17/1 

90.17/2 

90.18 

90.18/1 

90.20/1 

90.25 

Друго 
Ех. 
Бинокуларен микроскоп Сл. 
Медицински, забарски, хируршки 
и ветеринарни инструменти и апа-
рати (вклучувајќи ги и електроме-
дицинскиге апарати и апаратите за 
испитување на видот) 
Ех. 
Офталмометар и крајсполариметар Сл. 
Елекгромедицински апарати 
Ех. 
— Ommoascriptor-пишувач — апа-

рат за регистрирање на резул-
тати 

— Аеролете — апарат за распрс-
нување на лекови за инхалаци-
они тестови и за лекување по 
пат на аеросол 

— Спирограф — апарат за реги-
стрирање на здивни волумени 
во мала спирометрија 

— Помошна операциона ламба 
— Апарат за оживување на ново-

роденчиња 
— „Сналт" — ламба за офталмо-

лошка дијагностика 
— Вештачки дијализатор на крв 

— тераписки апарат за отстра-
нување на штетните состојки во 
крвта од организмот (замена на 
природната функција на бубре-
зите) 

Друго 
Ех 
— Бронхоскоп според Fourestier со 

индиректна оптика 

Сл. 

Сл. 

Сл. 
Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 
— Апарат за продувување на туби Сл. 
Апарати за механотерапија; апа-
рати за масажа; апарати за психо-
техника; апарати за вештачко ди-
шење, озонотерапија, оксигеноте-
рапија, аеросол терапија или слич-
ни; апарати за дишење (вклучувај-
ќи ги и гас-маските и слични апа-
рати). 
Ех. 
Уреди за итно оживување Сл 
Апарати за спасување во ров 
Ех. 
Експирограф Сл. 
Рендген-апарати, апарати врз база 
на радиоактивни изотопи и други 
апарати врз база на нуклеарно 
зрачење 
Ех. 
— Уреди врз база на радиоизотопи, 

за откривање на заболување на 
внатрешни органи Сл. 

— Тераписки апарат за лекување 
на малиши тумори — со зра-
чење Сл. 

— Рендген-статив за снимање на 
череп во неврорадиологијата Сл. 

Инструменти и апарати за физички 
и хемиски анализи (како полари-
метри, рефрактометри, спектромет-
ри, апарати за анализа па гасови); 
инструменти и апарати за мерење 
и проверување на вискозитетог, 
порозноста, ширењето, површин-
скиот напон и сл. (како вискози-
метри, порозиметри, дилатометри); 
инструменти и апарати за мерење 
и проверување на количините на 
топлина; светлина или звук (како 

фотометри, вклучувајќи ги и ек-
спозиметрите, колориметрите); ми-
кротоми 
Ех. 
— Аструп апарат — за оцена на 

ацидобазалната состојба на крв-
та преку респираторни гасови Сл. 

— Капнограф — апарат за мерење 
на притисокот на јаглендиок-
сидот во белодробните алвеоли 
и определување на градијантот 
на притисокот на јаглендиок-
сидот во крвта Сл. 

— Ентограф со големо спироме-
триско ѕвоно (100 лит.) за мере-
ње на остатокот на воздух во 
белите дробови и распределба 
на гасови Сл. 

— Апарат за определување на сте-
пенот на киселоста на крвта, на 
степенот на концентрацијата на 
Ог, СО, како и на бикарбона-
тите односно на алкалната ре-
зерва со користење на микро-
мостри на крв Сл 

Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
—• Пулмотест со пулмоанализатор 

за мерење на здивните волу-
мени и капацитети Сл. 

— Оксиметар — апарат за директ-
но мерење на заситеност^ на 
крвта со кислород Сл. 

— РН, РСО>-метар — апарат за ме-
рење е а притисокот на јаглен-
диоксидот, на кислородот во 
крвта и мерење на киселоста на 
крвта Сл. 

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

90.28 

Бр. 3-7557/2 
29 јули 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

619. 
Врз основа на членот 45 став 2 од Законот за 

воените инвалиди од војните („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/65, 23/67, 54/67, 53/68 и 56/69), во сог-
ласност со сојузниот секретар за финансии, Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална политика 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАШЕ НА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРИ-

Н А Д Л Е ЖНО СТИ 

1. Личната инвалиднина што на корисниците на 
таа инвалиднина им припаѓала на 31 октомври 1970 
година се зголемувала 5°/о, со тоа што ова зголему-
вање да се исплатува на корисниците почнувајќи 
од 1 јануари 1970 година. 

2. Додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице, ортопедскиот додаток', посебниот инва-
лидски додаток и семејниот додаток што на кори-
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сниците на тие додатоци им припаѓале на 31 ок-
томври 1970 година се зголемуваат за 5%, со тоа 
што ова зголемување да се исплатува на корисни-
ците почнувајќи од 1 јануари 1970 година. 

3. Зголемувањето на личната инвалиднина од то-
чката 1 на оваа наредба и зголемувањето на дода-
тоците од точката 2 на оваа наредба се земаат 
предвид при: утврдувањето на износот на личната 
к:шалиднина и на износот на додатоците во 1971 
година во врска со нивното усогласување со про-
сечните животни трошоци настанати во 1970 година 
во однос на 1969 година. 

4. Со оваа наредба се заменува Наредбата за 
зголемување на додатокот за нега и помош од страна 
на друго лице, ортопедскиот додаток, посебниот ин-
валидски додаток и семејниот додаток („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/70). 

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот д^н 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 2299/1 
£4. ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот совет за 
здравство и социјална 

политика, 
д-р Никола Георгиевски, е. р. 

во износ од 1,00 динар 
за I килограм бруто-те-
зхина (вклучувајќи! ја и 
неодвоивата амбалажа); 

111) 055-51-10 Краставици, кисели 20.01/2 
во износ од 0,70 динари за 
1 килограм бруто-тежина 
(вклучувајќи ја и неодво-
иѕата амбалажа); 

112) 055-52-90 Зеленчук подготвен или 
конзервиран на друг на-
чин, освен со оцет или со 
оцетна киселина — друго 
— боранија 20.02/5 
во износ од ОДО динари за 
1 килограм бруто-тежина 
(вклучувајќи ја и неодво-
ивата амбалажа);". 

Во одредбата под 113 на крајот точката се за-
менува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
одредба, која гласи: 

„114) 001-40-10 Кокошки 01.95/1» 
во износ од 1,50 динари 
за 1 килограм жива мера." 

2. Оваа наредба влегува во сила наредаиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен личгт на 
СФРЈ". , 

620. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за мер-

ките и начинот за утврдување посебна давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи {„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/6», 27/68 и 
30/69), во согласност со сојузниот секретар за сто-
панство и сојузниот секретар за надворешна трго-
вија, директорот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

I. Во Наредбата за височината на посебната 
давачка при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/68, 20/68, 21/6% 22/68, 24/68, 25/63, 29/68, 31/68, 33 68, 
35/68, 41/68, 45/68, 48/63, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 
11/69, 14/69, 18/69, 19/69, 22/69, 23/69, 24/69, 31/69, 47 69, 
52/69, 55/69, 56/69, 11''70, 12/70, 15/70, 20/70, 27/70, 35/70, 
43/70, 46/70 и 49/70), во точката 1 одредбата под 105 
се брише 

Одредбите под 48, 90, 111 и 112 се менуваат и 
гласаа. 

„48) 055-54-40 Домати конзервирани 
(сок и пире) 20.02/2 
во износ од 1,80 динари 
за 1 килограм бруто-те-
жина . (вклучувајќи ја и 
неодвоивата амбалажа). 

Оваа одредба не се однесува, па и определената 
посебна давачка од 1,80 динари за 1 килограм нема 
да се применува на домати конзервирани без оцет 
или со оцетна киселина, или подготвени за јадење 
во вода, цели или сечени во парчиња, како и на 
сок од домати чија сува содржина на екстрактот 
ме преминува 7%; 

90) 055-52-90 Зеленчук подготвен или 
конзервиран на друг на-
чин, освен со оцет или со 
оцетна киселина — друго 
— грашок 20-.02/Ѕ 

Бр 17-751/1 
18 ноември 1970 годишна 

Белград 
Заменик директор 

на Сојузниот завод за цени, 
Александар Шкраб&н, е. р 

621. 
Врз основа на членот 14 став 6 од Законот за 

Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната 
банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЈТЕ » А ПОРАС-
ТОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ НА ДЕЛОВ-
НИТЕ БАНКИ ВО ДЕКЕМВРИ 1970 И ЈАНУАРИ 

1971 ГОДИНА 

1. Деловните банки се должни во декември 1970 
и јануари 1971 година да го ограничат порастот на 
краткорочните кредити, подразбирајќи го тука и 
преносот во инвестиционите извори на средствата, 
така што до крајот на декември 1970 година зголе-
мувањето на тие кредити да не биде поголемо од 1,5°/о» 
а до крајот на Јануари 1971 година не поголемо од 
1% — во однос на нивната состојба на 31 октомври 
1970 година. 

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

а бр. 76 
26 ноември 1970 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
д-р Мио* Перишин, е. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕНОТ 14 
СТАВ 3 ОД ПРАВИЛНИКОТ НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЕТО „ЕЛЕКТРА" ОД ЗАДАР ЗА РАСПРЕДЕЛБА 

НА СТАНОВИ 

I. Уставниот суд на Југославија, по повод пред-
логот на Окружниот суд во Задар Су бр. 315/70-2 од 
5 јуни 1970 година, поведе постапка за оценување на 
законитоста на членот 14 став 3 од Правилникот на 
Претпријатието „Електра", Задар за распределба на 
станови донесен од страна на Републичкиот совет на 
тоа претпријатие на 27 октомври 1969 година. 

Со наведената одредба од Правилникот е пред-
видено дека директорот на погонот е должен да по-
веде постапка поради потешка повреда на работната 
должност против оној работник кој и покрај даде-
ната изјава не го преселил семејството во станот 
што му е даден на користење и станот не го кори-
сти за целите за кои го поднесел барањето за до-
делување на станот, туку односниот стан го користи 
за стопанисување или нерационално го искористува. 

Подносителот на предлогот смета дека наведе-
ната одредба на Правилникот не е во согласност со 
Законот за станбените односи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/66 — пречистен текст) зашто според 
членот 27 од Законот носителот на станарското пра-
во може дел од својот стан да даде на користење на 
друго лице како потстанар. Со законот наедно е ре-
гулирано и прашањето во врска со нерационалното 
искористување на станот и е определен органот кој 
го утврдува постоењето на вишокот на станбен про-
стор, а работната организација не е овластена да ги 
менува тие одредби. 

Претпријатието „Електра" — Задар истакнува 
дека, врз основа на членот 36 став 1 од Законот за 
станбените односи, е овластена да ги утврдува са-
мостојно начинот, условите и редот на првенство за 
давање станови на користење и дека во рамките 
на тоа самоуправно право може да предвиди, покрај 
другото, и такви услови кои ќе овозможат на нај-
добар начин да се задоволат потребите на работни-
ците за стан и да се отстранат евентуалните појави 
на злоупотреба во поглед користењето на станот. 
Станот на работникот би му се доделувал исклучи-
телно за задоволување на станбените потреби на 
неговото семејно домаќинство. 

II. Со членот 36 став 1 од Законот за станбените 
односи му е дадено«" овластување на работничкиот 
совет или на друг највисок орган на управувањето 
да донесе правилник за начинот, за условите и за 
редот на првенство според кој ќе се даваат станови-
те на користење. Иако со тој закон не се определени 
посебни критериуми кои би биле заеднички и задол-
жителни за сите работни и други организации, при 
пропишувањето на условите под кои ќе се даваат 
становите на користење мора да се почитува прин-
ципот за согласноста на општите акти со законот. 

Проширувајќи дека работникот прави потешка 
повреда на работната должност со тоа што, спротив-
но на дадената изјава, во станот не ќе го усели сво-
ето семејство, а дел од својот стан користи за сто-
панисување, Претпријатието „Електра" ги повреди-
ло одредбите на Основниот закон за работните од-
носи („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/70 — пре-
чистен текст). 

Според членот 89 од Основниот закон за работ-
ните односи, работната заедница има право и долж-
ност да ги предвиди формите на повредите на ра-
ботните односи и санкциите за тие повреди. Но так-
вото овластување работната заедница може да го 
користи само доколку е тоа потребно за да го обез-
беди остварувањето на работните и деловните за-
дачи и остварувањето на правата на работниците по 
основот на работата. Затоа секое постапување на 
работникот не може да претставува основ за дис-
циплинска одговорност, туку само ако постои непо-

средна причинска врска помеѓу однесувањето на ра-! 
ботникот и можностите за остварување на работните 
и деловните задачи на работната организација. 

Помеѓу користењето на стан „спротивно на да-
дената изјава" и однесувањето на работникот при 
работата и во врска со работата (работни должно-
сти), за кои работникот обично се зема на одговор-
ност, не постои конкретна причинска врска. Во овој 
случај работникот постапува надвор од рамките на 
своите работни должности, па не може да се смета 
дека се исполнети условите за поведување постапка 
поради повреда на работната должност. 

III. Работната заедница, остварувајќи го своето 
самоуправно право преку донесувањето на правил-
ник во смисла на овластувањето од членот 36 став 
1 од Законот за станбените односи, има право да 
предвиди и такви услови со кои ќе ги спречува зло-
употребите во врска со користењето на станот кој на 
работникот му е даден на употреба од страна на ра-
ботната организација по основот на работниот од-
нос. Но тоа не може да го прави на тој начин на кој 
Претпријатието „Електра'' го пропишало во членот 
14 став 3 од наведениот правилник, зашто правното 
средство предвидено за определени цели не може 
да го користи и за постигање на други цели за кои 
можат да се утврдуваат други средства. Со злоупо-
треба на правните средства не можат да се пости-
гаат инаку оправданите цели. 

IV. Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од 
Уставот на Југославија, по одржаната јавна распра-
ва, Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

1. Се утврдува дека работната организација, со 
определувањето на мерилата и основите за давање 
станови на користење, нема право да предвиди ди-
сциплинска одговорност по основ на работниот од-
нос како санкција за евентуални злоупотреби во 
однос на добивањето на станарско^ право. 

2. Се поништува членот 14 став 3 од Правилни-
кот на Претпријатието „Електра" од Задар за рас-
пределба на станови од 23 октомври 1966 година. 

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" и на огласната табла на Претпријатието 
„Електра" од Задар на која се објавуваат општите 
акти донесени од страна на тоа претпријатие. 

V. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
јавната расправа, ја донесе оваа одлука во состав: 
претседател на Судот Блажо Јовановиќ и членови 
на Судот: Иван Божичевиќ, д-р Јован Ѓорѓевиќ, 
Шефкет Маглајлић д-р Асен Групче, Никола Ср-
зентић д-р Иво Сунариќ, Јоже Земљак и д-р Алек-
сандар Фира. 

У бр. 299 
22 септември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот па 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерни заслуги и умешност 
во работата на развивањето на постојан полет за-
ради остварување на поставените задачи во едини-
ците со кои раководат, како и за создавање услови 
за постигање на исклучително добри успеси во сво-
ите единици и установи 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиските постари водници I класа: Беширо-
виќ Абуда Бајро, Дуковић Рада Владислав, Ђокић 
Љубомира Димитрије, Матић Тихомира Радивоје, 
Пантелић Милана Витомир, Пејић Петра Јован, Ра-
онић Милована Вучко, Стевановић Крсте Гајо, Су-
шан Н:гколе Винко,- Сесивар Расима Ахмет, Трајко-
вић Ставре Војислав. Војновић Тодора Спасоје; 

инженериските постари водници I класа: Црно-
горац Крсте Момчило, Лончарић Ивана' Изидор, Лу-
чић Петра Обрад, Томчевски Стојана Цветан; 

техничките постари водници I класа: Ћулумовски 
Јордана Методије, Глишовић Михаила Драгош, Јо-
вановић Ђура Вељко, Лалић Миле Иван, Морача 
Пере Мирко, Новаковић Миливоја Драгослав, Панић 
Михаила Радоје, Павловић Милосава Радомир, Ву-
кобрат Андрије Душан; 

артилериските постари водници I класа: Делковски 
Стојана Петар, Ђурђић Радосава Божидар, Гаровпћ 
Среска Илија, Јурињак Петра Вељко, Карабаић 
Винка Душан, Катачић Шиме Никола, Кларић Врш-
ка Јосип, Костић Живојина Драгослав, Марјановић 
Сава Миломир, Младеновић Војислава Младен, 
Стојковић Михаила Светислав, Шицар Михајла 
Драган; 

интендантските постари водници I класа: Ивано-
вић Рајка Ива«, Јанковић Јанка Јован, Мавић 
Илије Срђо, Милошевић Тодора Мићо, Радосавље-
вић Милана Славољуб, Радосавов кић Предислава 
Бладо, Савић Милана Јован, Вармаз Махмуда Ше-
риф, Вучковић Стојана Мирко; 

поморските постари водници I класа: Ивановић 
Николе Живојин и Штефовић Томе Владимир; 

постариот водник I класа на оклопни единици: 
Јаковљевић Властимира Војин; 

постариот водник I класа «а сообраќајна служ-
ба: Митровић Витомира Милош; 

постарите водници I класа на финансиска служ-
ба: Петковић Миле Мића, Рајчић Мија Мате, Зељ-
ковић Јована Момчило;" 

пешадиските постари водници: Анђелковић Ми-
лана Богољуб, Аврам Петка Томислав, Цветковић 
Стратимира Славољуб, Џаврић Јанићија Леко, Је-
шић Јована Драгомир, Јовановић Спасоја Берислав, 
Каличанин Хранислава Петар, Љубенов Тодора 
Иван, Михајловић Косте Петар, Младиновић Витора 
Видосав, Никочевић Сеље Реџо, Ста ичевић Николе 
Стеван, Вићентијевић Милорада Радивоје; 

техничките постари водници: Дедић' Антона 
Владо, Јоксимовић Перке Петар, Стојановић Буди-
мира Цвијо; 

постарите водници за врска: Дрезгић Младена 
Милисав, Џодић Живојина Милош, Рајковић Раде 
Цветко; 

артилериските постари водници: Грбић Јове 
Бранко, Јовановић Миладина Љубомир, Крстић 
Бошка Добривоје, Љујић Лазара Радоје, Марић 
Ђорђа Момчило, Павловић Драгослава Петар, Ра-
дујко Миле Мирко, Самарџић Лазара Рајко, Вуке-
лић Милана Душан; 

постарите водници на оклопни единици: Игња-
товић Радослава Тихомир, Неговановић Милана 
Миливој, Петровић Драгутина Мирослав, Трајков-
ски Димова Трајко, Врачар Буде Стево, Вршчај Ма-
тије Иван; 

интендантските постари водници: Коржинек Ива-
на Томислав. Ку велић Живка Радивоје, Марић Или-
је Томислав; 

инженериските постари водници: Милић Уроша 
Никола, Пауновић Милана Љубинко, Павловић Сло-
бодана Димитрије, Штедиш Здравка Ђорђе, Више-
круна Тривуна Љубомир; 

постарите водници на административна служба: 
Милошевић Владимира Југослав, Петковић Мило-
рада Андрија , Поповић Спасе Томислав; 

игокенериските водници I класа: Јушковић Вељ-
ка Бранислав и Момчиловић* Миле Раде; 

морнаричкотехничкиот водник I класа: Сада-
гић Сејде Авдо; 

водник I класа На оклопни единици: Враљеш 
Боже Миле; 

воениот службеник IV класа на финансиска 
служба: Миленковић Стојадина Бора; 

воениот службеник IV класа на административна 
служба: Ракић Стевана Стеван; 

воениот службеник V класа на музичка служба: 
Роде Алојза Марјан; 

воените службеници VI класа на администра-
тивна служба: Ђурђевић Светислава Михаило и 
Фабшић-Дракулић Катинка; 

воениот службеник VI класа на музичка служ-
ба: Мартиновић Стеве Машан; 

воените службеници VII класа на администра-
тивна служба: Кужет Ђуре Драгиња и Рајковић 
Станимира Катинка; 

воените службеници VIII класа на администра-
тивна служба: Андровић Луке Милорад и Беречић 
Шиме Мирко; 

за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија i\ за особени успеси во ра-
ководењето со воените единици, во нивното зацвр-
стување и оспособување за одбрана на независноста 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковникот на оклопни единици: Димић Тодо-
ра Вељко; 

полковникот за врска: Драгић Милоша Душан; 
артилерискиот полковник: Хамовић Ибре Даут; 
пешадиските потполковници: Иванчевић Станка 

Душан, Јакин Јакова Радо, Кљајић Симе Јован, 
Комадина Милића Милош. Вучетић Стевана Петар, 
Жижић Ивана Далибор; 

инженериските пол ковници: Крстоношић Сте-
вана Славко и Живковић Марка Душан; 

полковкиците. на правна служба: Софронијевић 
Грујице Радош и Шестовић Владимира Блажо; 

потполковникот на правна служба: Докнић Пет-
ра Павле; 

интендантскиот потполковник: Гајић Милана 
Мирослав; 

потполковникот на градежна служба:.Марковић 
Богдана Божидар; 

пешадискиот потполковник: Рудовић Марка 
Милан; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

санитетскиот полковник: Божовић Радомира 
Марко; 

потполковниците на сообраќајна служба: Вен-
чић Антона Милан и Загорчић Саве Божидар; 

интендантските потполковник!: Чучак Дане 
Богдан и Самарџић Јанка Марко; 

пешадискиот потполковник: Ђуић Владимира 
Болѕо, 

потполковниците на финансиска служба: Хаџи-
ахметовић Мухамеда Асим и Хити Франца Франц; 

технргчките потполковници: Митрић Васе Божо 
и Уверић Добривоја Милорад; 

потполковникот на оклопни единици: Раос Стје-
пана Јозо; 

потполковник за врска : В р а њ е ш Мирка Глиго; 
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мајорите за врска: Банашевић Михајла Драго-
слав, Грубор Дане Јово Радовић Михаила Јово, Спа-
сић Богдана Живомир, Вехабовић Мухарема Бећир; 

пешадиските мајори: Бекташ Неке Славко, Бујао 
Линарда Вице, Мурић Ристе Крсто, Гојковић Аћима 
Видо, Готовина Спасоја Ђорђе, Капамаџин Свети-
слава Милан, Костовски Михајла Тихомир, Лазић 
Светислава Синиша, Миљевић Јове Обрад, Николић 
Николе Велимир, Обрадовић Душана Светомир, Ро-
сић, Војислава Живорад, Сирочић Мирка Ђуро, 
Станкић Градимира Живорад, Звездић Владимира 
Илија: 

мајорите на оклопни единици: Брачун Мирка Иван, 
Јеремић Радована Родољуб, Милиша Пашка Стипе, 
Ристић Богомира Драгослав, Слијепчевић Николе 
Младен, Стојићевић Илије Мирослав. Шпановић 
Јове СЕето, Вуличевић Радосава Миломир; 

техничките мајори: Цитковић Фрање Томислав, 
Косовац Манојла Вељко, Радановић Бранка Чедо-
мир, Водлан Јоже Франц; 

мајорот на административна служба: Делиба-
шић Петра Радивоје; 

аргилериските мајори: Димитријевић Душана 
Димитрије, Јовановић Станоја Милоје, Јововић Ла-
зара Светислав, Мићовић Машана Гојко, Милано-
вић Василија Димитрије, Милићевић Милана Доб-
ривоје. Николић Владимира Предраг, Пајковић 
Марка Радисав. Ракић Животе Милутин, Стамено-
вић Митра Милош, Станић Јанка Живко; 

санитетските мајори: Драгославић Блаже Видак, 
Мијић Ђорђа Петар, Паљић Вељка Александар, 
Стаматовић Милана Љубиша; 

инженерискиот мајор: Коста динов ски Ристе 
Димче; 

мајорот на финансиска служба: Николић Радо-
вана Радисав; 

интендантските мајори: Јанковић Душана Радиво-
је, Стојковић Станка Владимир, Вукасовић Глише 
Илија; 

мајорот на градежна служба: Радовановић Бо-
жина Драгиша; 

артилериските капетани I класа: Анђелић Јована 
Небојша, Древеншек Мартина Мартин, Јочић Стева-
на Петар, Красић Драгише Владета, Мијатов Ристе 
Љубомир, Мирјанић Драгољуба Драгомир, Мрвић 
Мира Војислав, Палачковић Николе Ратко, Поповић 
Мије Саво, Радоњић Блажа Ивбн, Стипанчевић Јо-
сипа Стипан, Судимац Чедомира Славимир, Бој но в-
вић Илије Симо; 

техничките капетани I класа: Ангеловски Спасе 
Трајан, Клаић Стјепана Иван, Лужајић Лазе Дане, 
Петровић Винка Звонко, Рабреновић Николе Родо-
љуб, Ранковић Петронија Миливоје, Стојановић 
Благоја Драгољуб, Стојиљковић Милана Василије, 
Судимац Живка Драгоје; 

пешадиските капетани I класа: Црмарић Дује 
Јерко, Дивљак Богољуба Божидар, Хајдуковић Дане 
Славко. Мићић Васе Љубо, Михељ Алојза Лади-
слав, Миловић Шује Милош. Николић Милоша 
Остоја Панић Витомира Јанко, Пејчић Миленка 
Ђоко, Рујевић Тривуна Стојан, Тончић Илије Обрад, 
Живановић Тодора Александар; 

капетаните I класа за врс^а: Финдерле Антона 
Бранко, Кришик Стеве Славко, Марчић Живе Си-
мо. Саксида Франца Франц; 

капетаните I класа на финансиска служба* Ћо-
пић Раде Андрија, Игњатов Алексе Бранислав, Ста-
меновић Љубомира Радован, Шкулић Мате Шиме; 

морнаричкотехнички капетан I класа: Кајевић 
Владимира Жарко; 

инженериските капетани I класа: Кнежевић 
Светислава Александар, Марушић Мате Мате, Ни-
колић Бој мира Милијан, Томић Тихомира Богдан; 
интендантскиот капетан I класа: Маринковић Бо-
гољуба Србољуб; 

капетонот I класа на административна служба: 
Марјановић Драгољуба Марко; 

санитетските капетани I класа: Милосављевић 
Александра Живадин и Нешовић Марка Милојко; 

капетаните I класа на оклопни единици: Мишић 
Јована Василије, Митар Николе Винко, Радовић 
Драгомира Живорад, Шегрт Луке Лука; 

капетанот I класа на АБХ одбрана: Ратковић 
Петра Ђорђе; 

капетанот I класа на правна служба: Томић 
Радована Добривоје; 

пешадиските капетани: Андрић Добросава Ра-
дослав. Павлов Живка Јован, Станковић Русима 
Илија, Вучинић Ристе Видак, Вуковић Владана То-
мислав; 

артилериските капетани: Јовишевић Цвијана 
Маринко и Терзић Миодрага Тихомир; 

инженерискиот капетан: Обрадовић Момчила 
Томаш; 

техничкиот капетан: Шпарица Петра Шиме; 
интендантскиот капетан: Томић Тихомира Љу-

бодраг; 
поручникот на АБХ одбрана: Чакар Илије 

Илија; 
пешадиските поручници: Мил а димовић Милана 

Михаило и Сувајац Луке Василије; 
пешадискиот постар водник I класа: Ковачић 

Ристе Јован; 
санитетскиот воен службеник III класа: Илин-

чић Михајла Бранко; 
воен службеник VIII класа на финансиска слу-

жба: Милетић Владимира Душица; 
за примерна работа на развивањето полет за 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

санитетскиот поручник: Шупут Дане Никола; 
санитетскиот потпоручник: Татомировић Добро-

сава Драгомир; 
интендантските постари водници I класа: Арсић 

Арсенија Трипко, Јовановић Недељка Момир, Савић 
Симе Драгољуб, Шарац Максима Вукашин, Велески 
Јордана Бошко. Вуловић Павла Милорад; 

постариот водник I класа на финансиска слу-
жба: Ћубовић Александра Михаило; 

постариот водник I класа за врска: Јовановић 
Живана Душан; 

артилериските постари водници I класа: Кне -
жевић Душана Војислав, Матејић Анастаса Р а д и -
мир, Милошевић Јована Славољуб; 

техничките постари водници I класа: Настић 
Живка Радисав и Стевановић Милана Миодраг; 

пешадиските постари водници I класа: Ристић 
Младена Ранко, Стојановић Милисава Петар, Туо-
вић Михајла Милић; 

постариот водник I класа на административна 
служба: Вукчевић Јована Милован; 

иеженериските постари водници: Бошковић 
Лазара Светозар, Јањић Радмила Миодраг, Прнић 
Марка Андрија, Ташић Михајила Светомир; 

постарите водници на финансиска служба: 
Бранковић Чедомира Петар, Станковић Боре Алек-
са, Величковић Милована Томислав; 

техничките постари водници: Чекеревац Бошка 
Симеун, Јосифовић Рајка Светолик, Кларић Јоза 
Мирко, Момчиловић Дане Мирослав, Стојановић 
Светозара Светислав, Вељковић Владимира Алек-
сандар, Зувић Ђурђа Обрад, Жигић Стојадина Ди-
митрије; 
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постарите водници на административна служба: 
Делић Радоја ЈЈазар и Недев Ил и је Борис; 

артилериските постари водници: Драгаш Симе 
Крсто, Драгићевић Мирослава Жика, Ђорђевић Ми-
одрага Милан, Илибашић Митра ГОЈКО, Јосић Љу-
бомира Јаков, Јовановић Владимира Витомир. Ку-
трев Маријана Винко, Макивић Душана Милан, 
Тешић Љубише Војислав, Војводић Воје Добривоје, 
Вранеш Уроша Петар; 

пешадиските постари водници: Касалица Луке 
Радослав, Микулић Јакова Драго, Николић Вукади-
на Симо, Нинић Осте Радован, Пеурача Цвијана Ми-
лош, Поповић Милана Ристивоје; Стојановић Вука-
дина Александар; 

морнаричкотехничкиот постар водник: Павло-
вић Вукадина Христивоје; 

постарите водници за врска: Радојевић Вида 
Миленко и Сти јак Владе Урош; 

постарите водници на оклопни единици: Сајко 
Андрије Мијо р Стаменковић Милутина Петар; 

техничките водници 1 класа: Беоковић Миле 
Ђуро, Бугаров Живке Анђелко, Цверњак Марије 
Јоже, Дервишевић Бајре Рамо, Лончар Ђуре Милош, 
Мартинић Луке Спасо, Ма гашић Славка Андрија, 
Медвед Јожефа Емил. Пиршл Јосипа Мирко. Попо-
вић Милутина Радивоје, Сандев Гигов Стојан, Ср-
биновски Недељка Вељко, Суботић Павла Милош, 
Шијан Милана Слободан, Шкапина Владе Славко; 

артилериските водници I класа: Вучев Атанаса 
Митко, Димовски Данијела Душко. Глазовски Кире 
Коста, Ристић Душана Момчило, Зечевић Шпире 
Небојша; 

воздухопл©Биотехничките водници I класа: Бу-
димир Мије Мирко и Камкински Благоја Гаврило; 

инженерискиот водник I класа: Лебовић Милана 
Мишо; 

водниците I класа за врска: Ђокић Милана Сло-
бодан, Марковић Будимира Љубисав, Стојановић 
Јована Никола, Тасић Душана Мирко, Величковић 
Душана Живојин; 

Болниците I класа на оклопни единици: Гајић 
Десимира вукашин, Кишур Јурја Мирко, Пашагић 
Хасана Бећир, Ранисављевић Михајла Миле, Стоја-
новић Милана Драгиша; 

интенданскиот водник I класа: Јанковић Анто-
нија Божидар; 

морнаричкотехничкиот водник I класа: Марче-
тић Бранка Милан; 

санитетскиот водник I класа: Мартиновић Ива-
на Иван; 

пешадискиот водник I класа: Мићуновић Милу-
тина Јован; 

поморскиот водник I класа: Перић Цветка Ни-
кола; 

Болниците I класа на сообраќајна служба: Ре-
лић Душана Мирко и Ристић Војислава Томислав; 

артилериските водници: Алексић Живадина 
Станко, Хаџихајдић Хај рудина Мухарем, Николић 
Љубомира Драган; 

пешадиските водници: Антонијевић Николе Сло-
бодан, Чолак Назифа Авдија, Симеуновски Боне Пав-
ле, Вујошевић Љубомира Миомир; 

техничкиот водник: Пољак Ђуре Владимир; 
санитетскиот воен службеник УШ класа: Јова-

нов ић-Пе јин Александра Богданка; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

техничкиот постар водник I класа: Стефановић 
Радослава Славко; 

постариот водник на оклопни единици: Аранђе-
ловић Младена Миодраг; 

воздухопловнотехничкиот постар водник: Љев-
наић Петра Никола; 

техничкиот Постар водник: Панић Сергија Мио-
драг; 

инженерскиот водник I класа: Арсенијезић Ра-
дојка Здравко; 

водникот I класа на оклопни единици: Митро-
вић Божидара Србољуб; 

техничките водници I класа: Пупавац Петра 
Мирко и Стојковић Војислава Иван; 

техничките водници: Цветко Ивана Иван и Ја-
ковљевић Алексе Миленко. 

Бр. 221 
22 декември 1969 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 одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерни заслуги и умешност 
во работата на развивањето постојан полет заради 
остварување на поставените задачи во единиците 
што ги раководат, како и за создавање услови за 
постигање на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадискиот полковник: Костић Радосава Жи-
ворад; 

интенданскиот полковник: Павић Ђуре Ми-
лорад; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиските полковници: Лазић Тодора Божи-
дар и Зораја Ђуре Душан; 

полковник за врска: Сикирица Јозе Мирко; 
артилерискибт полковник: Живковић Видака 

Петар; 
инженериските потпол ков ници: Арсић Томе Бо-

жидар и Лопичић Томана Никола; 
артилсрпскиот потполковник: Бернетић Фран-

ца Габриел; 
пешадиските потполковник: Божић Јована Та-

насије, Брења Петра Марко, Дамјановић Обрада Ра-
де, Драшковић Бошка Нешко, Габрић Ђуре Марко, 
Ненезић Видака Јанко, Пекија Лазара Бранко. Ши-
прага Боже Јово, Шогоров Љубе Иван, Зарић Заха-
рија Тодор.. Живковић Митра Миливоје; 

потполковпикот на сообраќајна служба: Мандић 
Павла Јован; 

санитетскиот потполковник: Николић Радована 
Војислав; 

техничкиот потполковник: Пешић Владимира 
Борисав 

интенданскиот потполковник: Рокић Љубомира 
Душан; 
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пешадиските мајори: Антић Божидара Јордан, 
Цветковић Чедомира Драгољуб, Остојић Рада Ду-
шан; 

мајорите на оклопни единици: Чубрилов Драге 
Лазар и Кнежевић Вука Милорад; 

техничкиот мајор: Кондић Јована Ђурађ; 
инженериските мајори: Корен Винка Стјепан и 

Веселиновић Николе Војин; 
интенданскиот мајор: Прохић Хамдије Кемал; 

Бр. 222 
22 декември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Tито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

591 Завршна сметка на сојузниот буџет за 
1969 година — — — — — — — — 1257 

592. Закон за посебната девизна квота за увоз 
на опрема за домашни градежни претпри-
јатија ангажирани за изградба на опре-
делени сообраќајници во Југославија ко-
ја делум се финансира од заемот на Ме-
ѓународната банка за обнова и развој 1261 

593. Закон за отстапување изградба на инвести-
ционен објект на странски изведувач — 1261 

594. Закон за учеството на федерацијата во 
отстранувањето на штетите од поплавите 
во Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина — — — — — — — — 1265 

595. Закон за измена на Законот за девизното 
работење — — — — — — — 1265 

596. Закон за измена и дополнение на Зако-
нот за задолжително издвојување на о-
стварениот дел од приходите на буџетот во 
•1970 година во посебна резерва — — — 1266 

597. Закон за измена на Законот за сојузните 
придонеси од личниот доход на граѓаните 1266 

598. Закон за издвојување на посебни сметки 
дел на приходот од придонесот од личниот 
доход од работен однос, од данокот на 
промет, од царината и од судските такси 
во 1971 година — — ,— — — — — 1266 

599. Завршна сметка за остварувањето и ко-
ристењето на средствата на федерацијата 
за инвестиции во стопанството за 1969 
година — — — — — — — — — 1267 

600. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за распоредот на девизите утврдени за 
потребите на федерацијата за 1970 година 1268 

601. Одлука за привремено финансирање во 
првото тримесечје на 1971 година на пот-
ребите на федерацијата за кои средствата 
се обезбедуваат со сојузниот буџет — — 1269 

602. Одлука за измена на Одлуката за утврду-
вање ден од сојузниот придонес од лични-
от доход од работен однос кој им се отста-
пува на републиките заради обезбедување 
средства за финансирање определени 
форми на инвалидска заштита — — — 1269 

603. Одлука за одобрување на завршните смет-
ки на приходите и расходите на посебните 
сметки на сојузните органи и организации 
за 1969 година — — — — — — — 1269 

Петок, 27 ноември 1970 

Страна 
604 Резолуција за остварување на кадровска-

та политика во органите на федерацијата 1270 
605. Одлука за дополненија на Одлуката за 

утврдување и распределба на стоковните 
и девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1970 година — — — — — — — 1274 

606. Одлука за дополнение на Одлуката за 
утврдување и распределба на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на су-
ровини и други репродукциони материјали 
за 1971 година — — — — — — — 1275 

607. Одлука за дополнение на Одлуката за 
работните организации што суровините и 
другите репродукциони материјали, чиј 
увоз е регулиран, ги увезуваат во опреде-
лен однос спрема остварениот девизен 
прилив по извозот во 1971 година — — 1275 

608. Одлука за измена на Одлуката за деви-
зите што овластените банки не можат да 
ги ангажираат кога преземаат обврски по 
странски кредити — — — — — — 1275 

609. Одлука за измена и дополнение н& Одлу-
ката за постапката за склучување спо-
годби на стопанските организации за со-
работка во надворешнотрговскиот промет 1276 

610. Одлука за утврдување на стоковниот 
контингент за увоз на пченица — — — 1276 

611. Одлука за користење на средствата ос-
тварени со наплата на посебната давачка 
при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи — — — — — __ _ — 1276 

612. Одлука за измени на Одлуката за Про-
грамата на употребата на средствата пред-
видени со сојузниот буџет за 1969 година 
за геолошко-рударски истражувачки ра-
боти — — — — — — — — — 1277 

613. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Welt am 
Sonntag" — — — — — — — — — 1277 

614. Решение за дополнение на Решението за 
определување на пониски царински стопи 
за специфичната опрема за производство 
на титандиоксид — — — — — — 1277 

615. Решение за определување пониски царин-
ски стопи за специфичната опрема за про-
изводството на полистирол — — — — 1278 

616. Решение за определување пониски царин-
ски стопи за специфичната опрема за 
производство на полиамидни влакна т- 1279 

617. Решение за определување пониски царин-
ски стопи за специфичната опрема за про-
изводство на сулфурна киселина — — 1281 

618. Решение за ослободување од плаќање ца-
рина на специфичната опрема за здравс-
твото — — — — — — — — — 1281 

619. Наредба за зголемување на инвалидските 
принадлежности — — — — — — — 1282 

620. Наредба за измена -и дополнение на На-
редбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски 
и прехранбени производи — — — — 1283 

621. Одлука за привремено ограничување на 
порастот на краткорочните кредити на 
деловните банки во декември 1970 и јану-
ари 1971 година — — — — — — — 1283 

Одлука за оцена на законитоста на членот 14 
став'3 од Правилникот на Претпријати-
јето „Електра" од Задар за распределба 
на станови — — — — — — — — 1284 

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

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


