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177. 
4Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТ-

НИТЕ РАБОТИ 
Се прогласува Законот за дополненија на Зако-

нот за банките и кредитните работи, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 20 март 1969 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 21 март 1869 година. 

ПР бр. 793 
22 март 1969 година 

Белград 

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

Потпретседател 
на Сојузната скупш-

тина. 
д-р Милош Жанко, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 

И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ 

Член 1 
Во Законот за банките и кредитните работи 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 
26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68 и 50/68) во членот 175а 
по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Покрај средствата на бившиот Општ инвести-
ционен фонд од ставот 1 на овој член како сред-
ства на федерацијата, во смисла на ставот 1 од овој 
член, се сметаат: 

1) средствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството дадени на банките до 31 декември 
1968 година за извршување на законските обврски 
на федерацијата за инвестиции во стопанството 
создадени до 31 декември 1965 година; 

2) средствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството дадени до 31 декември 1968 година на 
Југословенската банка за надворешна трговија за 
извршување на обврските создадени до формира-
њето на Фондот за кредитирање и осигурување на 
определени извозни работи, по кредитите за извоз 
на опрема и бродови на кредит и за изведување 
инвестициони работи во странство на кредит; 

3) средствата на странските заеми што ги при-
бавиле банките по посебно овластување за извршу-
вање на обврските на федерацијата создадени до 
31 декември 1965 година; 

4) заемот на федерацијата за инвестиции во сто-
панството врз основа на Законот за заемот з,а ин-
вестиции во стопанството за 1964 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/63); 

5) средствата депонирани врз основа на сојуз-
ните прописи за извршување на обврските на ф е -
дерацијата за инвестиции во стопанството создаде-
ни до 31 декември 1965 година; 

6) кредитите што им ги дала на банките На-
родната банка на 'Југославија од динарските депо-
зити на федерацијата формирани од странски 
заеми; 

7) другите средства на федерацијата што со со-
јузните прописи се насочени кон извршување на об-
врските на федерацијата создадени до 31 декември 
1965 година." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 2 

По членот 175а се додаваат седум нови членов 
ви, кои гласат: : 

„Член 1756 I 
Средствата на федерацијата од членот 175а на 

овој закон банките од тој член ќе ги издвојат спо-
ред состојбата на тие средства на 31 декември 1968 
година, ќе установат за нив посебна книговодстве-
на евиденција и не ќе ги искажуваат во својот кре-
дитен биланс, а расположивите средства ќе се во-
дат на посебната жиро-сметка на федерацијата на 
која ќе се уплатуваат и ануитетите по кредитите да-
дени од тие средства. 

На начинот од ставот 1 на овој член ќе се пос-
тапи и со средствата од посебните резервни фон-
дови на банките од членот 175а на овој закон што 
се внесени во тие фондови од средствата на феде-
рацијата за инвестиции во стопанството. 

Член 175в 
Договорите што сојузниот секретар за финансии 

ги склучил со банките од членот 175а на овој закон 
врз основа на овластувањето од ставот 3 на тој 
член, ќе се сообразат со одредбите на членот 1756 
на овој закон до 30 јуни 1969 година. Ако до тој 
ден не се постигне спогодба за сообразување на по-
стојните договори, сојузниот секретар за финансии 
ќе склучи, во согласност со одредбите на чл. 175а 
и 1756 од овој закон, договори со банките што ќе 
понудат најповолни услови. 

До склучувањето на нови договори постојните 
договори остануваат во сила. Банките со кои се рас-
кинуваат договорите ги остваруваат правата и ги 
извршуваат обврските што втасале до денот на рас-
кинувањето на договорот. ; 

Член 175г 1 

Со издвојувањето на средствата на федерација-
та според членот 1756 на овој закон, не се засега во 
правата и обврските на крајните корисници на креди-
тите според договорите склучени по основ користе-
ње на тие средства, ниту во правата и обврските на 
странските даватели на кредити што се засновани 
заради извршување на обврските на федерацијата 

инвестиции во стопанството. 
Член 175д 

За обврските во земјата и странство што бан-
ките од членот 175а на овој закон, врз основа на 
посебни овластувања од сојузните прописи, ги пре-
зеле заради извршување на обврските на федера-
цијата утврдени со сојузните прописи, гарантира 
федерацијата. 
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Член 175Ѓ 
Средствата што ги остварила Југословенската 

банка за надворешна трговија по основ на премиите 
за осигурување на извозни работи, како и обврски-
те настанати од тие работи на осигурување за кои 
таа банка наплатила премии, се пренесуваат, спо-
ред состојбата на 31 декември 1968 година, на Фон-
дот за кредитирање и осигурување на определени 
извозни работи. 

Член 175е 
Банките со кои, во смисла на членот 175в од 

овој закон, се склучуваат договори, составуваат го-
дишни завршни сметки за состојбата и користењето 
на средствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството по основ на извршување на обврските 
создадени со сојузниот пропис. 

Завршните сметки ги одобрува Сојузната скуп-
штина. 

Упатство за составување на завршната смет-
ка пропишува сојузниот секретар за финансии. 

Член 175ж 
Надзор над користењето на , средствата од чле-

нот 1756 на овој закон ќе врши Сојузниот секрета-
ријат за финансии. 

Сојузниот секретаријат за финансии ќе подне-
сува, кон завршните сметки за тие средства, и свој 
извештај за користењето на тие средства/' 

Член 3 
По членот 176а се додава нов член 1766, кој 

гласи: 
„За регулирање на односите помеѓу општестве-

но-политичките заедници и банките, настанати со 
уплата на влогови во кредитните фондови на бан-
ките во смисла на чл. 10 и 18 од овој закон, бан-
ката може по барање на општествено-политичката 
заедница поднесено до 31 декември 1969 година, да 
одлучи да ќ го врати на општествено-политичката 
заедница нејзиниот влог. 

Сојузниот извршен совет ќе поднесе барање во 
смисла на ставот 1 од овој член, за враќање на 
влоговите на федерацијата од кредитните фондови 
на Југословенската инвестициона банка, Југосло-
венската земјоделска банка и Југословенската бан-
ка за надворешна трговија — до 30 јуни 1969 го-
дина. 

На именување директори на банките од ставот 
2 на овој член не се применуваат одредбите на чле-
нот 55 став 2 од овој закон." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

178. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за дополнение на Законот 
За девизното работење, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 20 март 
1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 
21 март 1969 година. 

ПР бр, 794 
22 март 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател на 
Сојузната скупштина, 

д-р Милош Жанко, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 

РАБОТЕЊЕ 
Член 1 

Во Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67 и 55/68) во членот 57 
по зборот: „органи“ се додаваат зборовите: „на ус-
тановите,". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на .СФРЈ" . 

179. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДРЕДБИТЕ НА СОЈУЗ-
НИТЕ ЗАКОНИ СО КОИ СЕ РЕГУЛИРАНИ ПРА-
ШАЊАТА НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА УСТАВНИОТ 

АМАНДМАН XV 
Се прогласува Законот за престанок на важењето 

на одредбите на сојузните закони со кои се регули-
рани прашањата на кои се однесува Уставниот а-
мѕндман XV, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 20 март 1969 година 
и на седницата на Организационо-политичкиот собор 
од 20 март 1969 година. 

ПР бр. 791 
21 март 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател на 
Сојузната скупштина, 

д-р Милош Жанко, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДРЕДБИТЕ 
НА СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ СО КОИ СЕ РЕГУЛИРА-
НИ ПРАШАЊАТА НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА 

УСТАВНИОТ АМАНДМАН XV 

. Член 1 
„^/Престануваат да важат одредбите на сојузните 

закони, и тоа: 
1) во Основниот закон за избирање на работнич-

ки совети и други органи на управувањето во работ-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/64, 32/67 и 54/67) - чл. 9, 10, 12, 13, 15, 16 ст. 1 до 
3, 18, 19, 21, 23 став 2, 24, 25, 29 до 31, 34 до 40, 42 до 
53, 55 став 2, 56, 59 до 71, 76, 77,78 до 81, 83 до 85, 86 
став 3, 91 став 2, 92, 93, 109, 110, 118 и 12 lY 

2) одредбите на други сојузни закони што се од-
несуваат на прашањата опфатени со одредбите на за-
конот кои според точката 1 од овој став престанале 
да важат, како и одредбите што се однесуваат на 
установувањето на колегијални и индивидуални 
извршни органи и нивниот делокруг, на составот на 
колегијалните органи и на основите за разрешување 
на индивидуален извршен орган (директор, управ-
ник др.) на работната организација. 

Одредбата на ставот 1 точка 2 на овој член не 
се однесува на одредбите на сојузните закони со кои 
се регулира учеството на претставниците на заинте-
ресираните граѓани, заинтересираните организации 
и општествената заедница во управувањето со ра-
ботната организација и посебниот начин за именува-
ње и разрешување на индивидуалниот извршен ор-
ган на работните организации што вршат работи или 
дејности од посебен општествен интерес, на одредби-
те што се однесуваат на правото и должноста на ин-



Четврток, 27 март 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 13 - Страна 395t 

дивидуалниот извршен орган на работната организа-
ција да ја застапува работната организација и да се 
грижи за законитоста на работата на работната ор-
ганизација, како и на одредбите со кои е установена 
забрана да се именуваат на должност на директор 
лица осудени за кривични дела определени со закон. 

Член 2 
Во сите одредби на Основниот закон за избирање 

на работнички совети и други органи на управува-
њето во работните организации зборовите: „работна-
та единица" се заменуваат во соодветно членување 
со ,зборовите: „организацијата на здружен труд ЕО 
работната организација". 

Во членот 11 став 1 зборовите: „советот на ра-
ботната единица и управниот одбор" се бришат. 

Во членот 90 зборот: „законот"- се заменува со 
зборот: „статутот". 

Во членот 97 став 1 зборовите: „законска причи-
на" се заменуваат со зборовите: „причина предвидена 
со статутот", а зборот: „закон" се брише. 

Член 3 
Ако со општиот акт на работната организација 

не се определени времето на кое се избираат органи-
те на управувањето и колегијалните извршни органи 
односно именува индивидуален извршен орган (ди-
ректор, управник и др.) во работната организација, 
начинот на изборот и отповикот на членовите на ра-
ботничкиот совет и членовите на колегијалниот из-
вршен орган во работната организација и начинот на 
именувањето и основите и начинот за разрешување 
на индивидуалниот извршен орган на работната ор-
ганизација, до регулирањето на овие прашања со 
општиот акт на работната организација, ќе се приме-
нуваат во тој поглед до 31 декември 1969 година про-
писите што важеле на денот на влегувањето во сила 
на овој закон, со тоа што конкурсната комисија за 
именување и комисијата за оцена на барањето за 
разрешување на индивидуалниот извршен орган ги 
сочинуваат само членови што ги именува работнич-
киот совет. 

Член 4 
До измена на статутите а најдоцна до 31 декем-

ври 1969 година, работните организации можат пра-
шањата на кои се однесува Уставниот амандман XV, 
а кои се регулираат со статут, да ги уредуваат и со 
одлуки на работничкиот совет според постапката 
предвидена со законот за донесување други општи 
акти на работната организација. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

180. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ ДЕВИЗИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ^ 
КИТЕ ЗАЕДНИЦИ, УСТАНОВИТЕ, ОПШТЕСТВЕ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ 

ЛИЦА 

Се прогласува Законот за обезбедување девизи 
на општествено-политичките заедници, установите, 
општествените организации и граѓанските правни 
лица, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
цата на Сојузниот собор од 20 март 1969 година и на 

седницата на Стопанскиот собор од 21 март 1969 го-
дина. 

ПР бр. 789 
22 март 1969 година 

Белград 

Потпретседател на 
Сојузната скупштина, 

д-р Милош Жанко, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕВИЗИ НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, УСТАНОВИТЕ, 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЃАН-

СКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА 

Член 1 
На општествено-политичките заедници и нивните 

органи, установите, општествените организации и 
граѓанските правни лица (во натамошниот текст: 
корисници) им се обезбедуваат девизи за нивните 
плаќања во странство, на начинот и во границите 
што се предвидени со овој закон. 

Член 2 
Износите на девизи за плаќањата од членот 1 

на овој закон се обезбедуваат посебно за федераци-
јата и посебно за секоја република, во процент од 
девизниот прилив остварен од извозот на стоки и 
услуги од територијата на Југославија, односно од 
територијата на секоја република, а во поглед на ви-
довите девизи — сразмерно на оној вид девизи што 
со тој извоз е остварен. 

Височината на остварениот девизен прилив и 
видовите девизи остварени со извоз на стоки и ус-
луги ги утврдува за секоја година Народната банка 
на Југославија. 

Член 3 
Износот на девизи за потребите на федерацијата 

за одделна година се обезбедува во височина од 8% 
од девизниот прилив остварен со извоз на стоки и 
услуги од Југославија во годината што и претходела 
на последната година во која на корисниците им би-
ле обезбедени девизи. 

Износот на девизите за потребите на република-
та за одделна година го утврдува на начин од ставот 
1 на овој член републиката во височина до 0,50% 
од девизниот прилив остварен со извоз на стоки и 
услуги од територијата на републиката. 

Член 4 
На републиката на која средствата добиени со 

примена на процентот од 0,50% од девизниот прилив 
остварен со извоз на стоки и услуги на територијата 
на републиката не се доволни за финансирање на 
одредени служби и извршување на одредени задачи, 
Сојузната скупштина може да додели дополнителни 
средства од износот на девизи што според овој за-
кон се обезбедуваат за потребите на федерацијата. 

Член 5 
Сојузната скупштина, на предлог од Сојузниот 

извршен совет, вкупниот износ на девизи утврден 
во смисла на членот 3 став 1 на овој закон, го распо-
редува за нестоковни плаќања и за стоковни плаќа-
ња на сојузните органи, установите, органите на 
општествените организации кои својата дејност ја 
вршат на територијата на цела Југославија и на гра-
ѓанските правни лица, како и за намирување на дру-
гите потреби на федерацијата. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Член 6 
Вкупниот износ на девизи утврден во смисла на 

членот 3 став 2 на овој закон, го распоредува репуб-
ликата за нестоковни плаќања и за стоковни плаќа-
н,а на републичките органи, установи, органите на 
општествените организации кои својата дејност ја 
вршат на територијата на републиката и на граѓан-
ските правни лица, како и за намирување на други-
те потреби на републиката и потребите на потесните 
општествено-политички заедници,, 

Член 7 
Сојузниот извршен совет може, ако за тоа пос-

тојат оправдани причини, да му одобри на одделен 
корисник измена на намената на користење на де-
визите распоредени според членот 5 на овој закон, 
а може и, ако утврди дека нема да ги искористи во 
целост, да врши измена на височината на средствата 
распоредени на одделен корисник односно да ги пре-
несе тие средства во резервата од членот 8 на овој 
закон. 

Член 8 
Во рамките на распоредот на девизите според чл. 

5 и 6 на овој закон, се предвидува одреден износ на 
девизи за покривање на непредвидени и недоволно 
предвидени расходи (резерва) и се одредува начи-
нот на употреба на тој износ. 

Член 9 
Одлуката за распоредот на девизите според чл. 

5 и 6 на овој закон се донесува пред почетокот на 
календарската година на која се однесува и важи 
за годината за која е донесена. 

Ако одлуката од ставот 1 на овој член не се до-
неле до почетокот на календарската година, обез-
бедувањето на девизи се врши привремено врз ос-
нова на одлуката за претходната година, а најдолго 
за 3 месеци, во износ од 300/о од девизите распореде-
ни со таа одлука. Привремено одобрените девизи 
претставуваат аконтација на девизите што се обез-
бедуваат според членот 3 на овој закон. 

Распоредувањето па девизите од ставот 2 на овој 
член на корисниците од членот 5 на овој закон го 
врши Сојузниот извршен совет. 

Член 10 
Повеќегодишни обврски што се извршуваат во 

девизи корисниците на девизи според овој закон 
можат да преземаат само во согласност со посебен 
пропис на Сојузната скупштина односно републи-
ката. 

Член 11 
Општествено-политичките заедници и нивните 

органи не можат девизите што ќе ги остварат со сво-
ја дејност или по друг основ да ги користат за нами-
рување на своите потреби, ако со посебен закон не 
е одредено поинаку. 

На установите, општествените организации и 
граѓанските правни лица кои со своето работење или 
по друг основ ќе остварат девизи со кои самостојно 
располагаат, а тие девизи не им се доволни за из-
вршување на нивните задачи, можат да им се обез-
бедат девизи до износот што им недостига. 

Член 12 
Заради рамномерно користење на девизите од 

членот 5 на овој закон органот односно службата 
што ги врши стручните работи во врска со извршу-
вањето на сојузниот буџет ја утврдува, во согласност 
со потребите на корисниците и насоките на Сојуз-
ниот извршен совет, динамиката на користењето на 
девизите за секое тримесечје. 

Член 13 
Сојузниот извршен совет поднесува до Сојузната 

скупштина извештај за користењето на девизите од 
членот 5 на овој закон до 30 јуни наредната година.-

Член 14 
Корисниците на девизи можат девизите да ги 

купуваат од Народната банка на Југославија или од 
овластената банка најдоцна до 31 декември во го-
дината за која им се одобрени. 

Член 15 
По исклучок од одредбата на членот 2 став 2 на 

овој закон, републиките можат во 1969 година да ги 
користат видовите девизи во оној однос на видови 
девизи што е остварен со извоз на стоки и услуги од 
Југославија во 1967 година. 

Член 16 
По исклучок од одредбата на членот 9 став 2 на 

овој закон, привремено обезбедување девизи во 1969 
година за корисниците од чл. 5 и 6 на овој закон, 
може да се врши до 30 април 1969 година. 

Член 17 
Се овластува сојузниот секретар за финансии да 

го одреди начинот на утврдување на девизниот при-
лив од извоз на стоки и услуги што се остварува од 
територијата на Југославија и териториите на оддел-
ни републики, што служи за утврдување на износот 
на девизите според членот 3 на овој закон. 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за обезбедување девизи 
на општествено-политичките заедници, општестве-
ните организации и граѓанските правни лица („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/66). 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

181. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИХОДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈА-
ТА ОД СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 
СТОКИ НА МАЛО ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО-

ПАНСТВОТО 
Се прогласува Законот за издвојување дел на 

приходот на федерацијата од сојузниот данок на 
промет на стоки на мало за инвестиции во стопан-
ството, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
цата на Сојузниот собор од 20 март 1969 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 21 март 1969 
година. 

ПР бр. 787 
22 март 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател на 
Сојузната скупштина, 

д-р Милош Жанко, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИХОДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ОД СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРО-
МЕТ НА СТОКИ НА МАЛО ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 

СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Од приходот на федерацијата по основ на сојуз-

ниот данок на промет на стоки на мало ќе се издво-
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јат во 1969 година и 1970 година, пред внесување во 
сојузниот буџет, по 32 милиони динари во корист на 
сметката на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството. 

Член 2 
Од вишокот на приходите над расходите според 

завршната сметка на сојузниот буџет за 1968 година 
ќе се издвојат во корист на сметката на федерација-
та за инвестиции во стопанството 32 милиони ди-
нари. 

Ако според завршната сметка на сојузниот буџет 
за 1968 година не се оствари вишокот од ставот 1 на 
овој член, разликата до тој износ ќе се обезбеди во 
еднакви делови во 1969 и 1970 година од приходот 
на федерацијата од сојузниот данок на промет на 
стоки на мало во тие години и тоа пред неговото 
внесување во сојузниот буџет. 

Износот според ставот 2 на овој член ќе се 
издвои во 1969 и 1970 година во еднакви месечни 
износи. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ''. 

182. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ВО 1969 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за попис на земјоделски-
те стопанства во 1969 годи-на, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 20 
март 1969 година и на седницата на Стопанскиот со-
бор од 21 март 1969 година. 

ПР бр. 788 
22 март 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател на 
Сојузната скупштина, 

д-р Милош Жанко, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ПОПИС НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА 
ВО 1969 ГОДИНА 

Член 1 
Од 1 до 10 април 1969 година ќе се изврши попис 

на општествените земјоделски стопанства на целата 
територија на Југославија. 

Попис на индивидуалните земјоделски стопан-
ства ќе се изврши во две фази, и тоа од 24 до 30 
април и од 15 до 31 мај 1969 година. 

Непосредно по извршените пописи од ст. 1 и 2 
на овој член (во понатамошниот текст: пописи) ќе се 
спроведе статистичка контрола на квалитетот на 
податоците собрани со пописите. 

Член 2 
Како општествено земјоделско стопанство, во 

смисла на овој закон, се подразбира секоја земјо-
делска работна организација, како и земјоделско 
стопанство во составот на неземјоделска организа-
ција. 

Како индивидуално земјоделско стопанство, во 
смисла на овој закон, се подразбира секој земјишен 
посед со најмалку 10 ари обработливо зимјиште што 
во времето на пописот го користи и го обработува 
индивидуален производител, како и секој земјишен 
посед под 10 ари обработливо земјиште ако на него 
заради продажба се произведува зеленчук, цвеќе, а-
роматични или мирудиски растенија, лековити расте-
нија, тутун или афион. Како индивидуално земјодел-
ско стопанство се подразбира и индивидуалниот про-
изводител што држи со пропис определен најмал 
број добиток, живина или кошници пчели. 

Најмалиот број на добиток, живина односно кош-
ници пчели од ставот 2 на овој член го утврдува со 
упатство генералниот директор на Сојузниот завод 
за статистика. 

На територијата на која ќе се врши попис на 
индивидуалните земјоделски стопанства, со пописот 
ќе се опфатат и домаќинствата што немаат земјодел-
ско стопанство. 

Член 3 
Со пописот ќе се соберат податоци за земјиште-

то, посевите, овошните стебла и пенушките на винова 
лоза, зградите, земјоделските машини, орудијата и 
транспортните средства, добитокот, живината и кош-
ниците пчели, интеграцијата на земјоделството и 
индустријата, соработката на индивидуалните земјо-
делски стопанства со стопанските организации, за 
меѓусебните односи на земјоделските стопанства, аг-
ротехниката, производството и продажбата на земјо-
делски и шумски производи, вложувањата во про-
изводствените фондови, како и податоци за члено-
вите на домаќинствата — по пол и занимање, за 
работната сила на земјоделските стопанства, за за-
косените надвор од земјоделството, за запослување-
то на туѓа работна сила и за потрошокот на труд во 
земјоделството. 

Член 4 
Податоци од општествените земјоделски стопан-

ства ќе се соберат преку извештаи врз основа на 
расположливите евиденции што ги водат тие стопан-
ства, а од индивидуалните земјоделски стопанства 
— врз основа на изјава од лицата Што ги управуваат 
тие стопанства. 

Член 5 
Пописот на индивидуалните земјоделски стопан-

ства ќе се изврши по методата на мостра на случајно 
избрани индивидуални земјоделски стопанства. Бро-
јот и распоредот на индивидуалните земјоделски сто-
панства во мострата ќе го определи Сојузниот завод 
за статистика така што да се обезбедат основни по-
датоци за републиките и автономиите покраини, а 
детални податоци за Југославија како целина. 

Член 6 
Ако републиките односно општините одлучат да 

извршат, на товар на своите средства, истовремено 
попис на сите индивидуални земјоделски стопанства 
на територијата на републиката односно општината, 
овој попис ќе се изврши според методологијата што 
ќе ја утврди Сојузниот завод за статистика, а на 
обрасци што ќе ги пропише надлежниот републички 
односно општински орган или организација. 

Член 7 
Со организацијата и спроведувањето на пописот 

раководи Сојузниот завод за статистика. 
Пописот ќе се изврши па обрасци што ќе ги 

утврди генералниот директор на Сојузниот завод за 
статистика. Тие обрасци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Член 8 
Сојузниот завод за статистика ќе ги објави во 

рок од три месеци по извршените пописи основните 
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резултати од пописите — по републики и автономни 
покраини и за Југославија како целина. 

Член 9 
За организацијата и извршувањето на пописот 

на индивидуалните земјоделски стопанства по мето-
дата на мостра во општината, должен е да се грижи 
надлежниот општински орган. 

Член 10 
За вршење на пописот надлежниот општински 

орган ќе обезбеди потребен број анкетари и инструк-
тори. Лицата што ќе бидат определени за анкетари 
и инструктори се должни да учествуваат во вршење-
то на пописот. 

Член 11 
Општествените земјоделски стопанства и лицата 

што управуваат со индивидуалните земјоделски сто-
панства се должни на анкетарите и контролорите да 
им дадат точни и целосни податоци и да им овозмо-
жат проверување на дадените податоци со непосре-
ден увид во документацијата или со пребројување на 
добитокот, овошните стебла односно други средства 
од членот 3 на овој закон. 

Член 12 
Лицата определени за анкетари, инструктори и 

контролори во вршењето на пописот мораат да имаат 
писмено овластување за собирање податоци, што го 
издава надлежниот статистички орган односно орга-
низација во републиката. 

Во овластувањето од ставот 1 на овој член ќе 
се определи кому му се предаваат пополнетите ста-
тистички обрасци. 

Член 13 
Анкетарите и други лица што учествуваат во по-

писите се должни да ги чуваат како службена тајна 
сите податоци собрани со пописите. 

Член 14 
Трошоците за спроведување на пописите се на-

мируваат од средствата предвидени во претсметката 
на Сојузниот завод за статистика за редовна дејност 
за 1969 година, освен средствата за лични доходи на 
работниците на статистичките орга,ни односно орга-
низации во републиката — во вршењето на работи-
те на пописот на земјоделските стопанства. 

Средствата за вршење попис на индивидуалните 
земјоделски стопанства ќе се опред-елат сразмерно 
to бројот на тие стопанства што по методата на мос-
тра ќе се попишат во одделна република. 

Член 15 
На анкетарите, инструкторите и котролорите им 

припаѓа надоместок за работата на пописите. 
Височината на надоместокот ја определува, во 

границите на одобрените средства, републичкиот за-
вод за статистика. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

183. 

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 ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА РАЗВОЈОТ НА 

КОНТРОЛНО-МЕРНИТЕ ЦЕНТРИ ЗА 
РАДИО-ВРСКИ 

Се прогласува Законот за финансирање на Про-
грамата на развојот на контролно-мерните центри 

за радио-врски, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Сојузниот собор од 20 март 1969 го-
дина и на седницата на Организационо-политичкиот 
собор од 20 март 1969 година. 

ПР бр. 790 
21 март 1969 година 

Белград 

Потпретседател на 
Сојузната скупштина, 

д-р Милош Жанко, с. р 

З А К О Н 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА РАЗ-
ВОЈОТ НА КОНТРОЛНО-МЕРНИТЕ ЦЕНТРИ ЗА 

РАДИО-ВРСКИ 

Член 1 
За финансирање на Програмата на развојот на 

контролно-мерните центри за радио-врски од 1969 
до 1975 година (во понатамошниот текст: Програма-
та) федерацијата обезбедува, без обврска за враќа-
ње, средства во сојузниот буџет во износ од 9,128.638 
динари. Од овој износ федерацијата ќе обезбеди во 
девизи 5,367.857 динари за набавка на увозна опрема. 

Член 2 
Програмата опфаќа: 

во 1969 година: 
1) набавка и монтажа на контролно-мерна оп-

рема за контролана одвивање и контролни мерења 
во контролно-мерните центри во Белград и Риска, 
за фреквентен опсег од 100 KHZ до 900 MHz; 

2) изработка на градежни и други проекти за 
изградба на нов контролно-мерен центар во Скопје; 

3) изградба на градежен објект и инсталации на 
контролно-мерниот центар во Скопје; 

4) стручно оспособување на работници за работа 
во Сојузната управа за радио-врски; 

во 1970 година: 
1) набавка и монтажа на мерна опрема за кон-

трола на одвивање и контролни мерења во контрол-
но-мерните центри во Белград и Риека, за фреквен-
тен опсег од 10 GHz; 4 

2) набавка и монтажа на контролно-мерната оп-
рема предвидена за контролно-мерниот центар во 
Скопје; 

3) изработка на градежни и други проекти за 
изградба на нов контролно-мерен центар во Бар; 

4) изградба на градежен објект и инсталации на 
контролно-мерниот центар во Бар; 

5) стручно" оспособување на работници за работа 
во Сојузната управа за радио-врски; 

во 1971 година: 
1) набавка и монтажа на контролно-мерна оп-

рема за контрола на одвивање и контролни мерења 
од центарот во контролно-мерните центри во Бел-
град, Риека и Скопје; 

2) набавка и монтажа на контролно-мерна опре-
ма за контролни мерења на терен за контролно-мер-
ните центри во Белград,. Риека и Скопје; 

3) набавка и монтажа на контролно-мерната оп-
рема предвидена за к он тр о л но - м ерни от центар во 
Бар; 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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во 1972 година: 
1) продолжение на набавката и монтажата на 

контролно-мерната опрема за контрола на одвивање 
и контролни мерења од центарот во контролно-мер-
ните центри во Белград, Риека, Скопје и Бар; 

2) продолжение на набавката и монтажата на 
контролно-мерна опрема за контролни мерења на 
терен за контролно-мерните центри во Белград, Ри-

ека, Скопје и Бар; 

во 1973 година: 
1) набавка и монтажа на контролно-мерна опре-

ма за контрола на одвивање и контролни мерења 
во сите фреквентни опсези во контролно-мерните 
центри Белград, Риека, Скопје и Бар; 

2) набавка и монтажа на електронска опрема за 
автоматска работа на уреди за контрола на одвива-
ње и контролни мерења во радио-сообраќајот во 
сите центри; 

во 1974 година: 
1) набавка и монтажа на електронска опрема за 

попрецизна работа на уреди за контрола на одви-
вање и контролни мерења во контролно-мерните 
центри во Белград и Риека; 

2) набавка и монтажа на електронска опрема за 
иогтрепизна работа на уреди за контрола на одви-
вање и контролни мерења во контролно-мерните 
центри во Скопје и Бар. 

Член 3 
Средствата од членот 1 на овој закон ги обезбе-

дува федерацијата, и тоа: 
за 1969 година вкупно 1,252.781 динар, ОД што во 

девизи 700.000 динари; 
за 1970 година вкупно 2,014.085 динари, ОД што во 

девизи 1,466.785 динари; 
за 1971 година вкупно 1,151.264 динари, ОД што во 

девизи 332.864 динари; 
за 1972 година вкупно 1,073.718 динари, ОД што во 

девизи 473.918 динари; 
за 1973 година вкупно 1,447.288 динари, ОД што во 

девизи 816.788 динари; 
за 1974 година вкупно 1,243.288 дина,ри, од што во 

девизи 861.282 динари; 
за 1975 година вкупно 946.220 динари, од што во 

девизи 716,220 динари. 

Член 4 
Средствата од членот 1 на овој закон можат да 

се обезбедат и со договор за кредит, со ро-к за вра-
ќање до седум години. 

Договорот за кредит од ставот 1 на овој член 
го склучува од името на федерацијата директорот 
на Сојузната управа за радио-врски во границите 
на овластувањата добиени од Сојузниот извршен 
совет. 

Член 5 
Непотрошените средства обезбедени во сојузниот 

буџет во одделна година (член 3) се пренесуваат во 
наредната година за исти намени. 

Член 6 
Правата и должностите на инвеститор за рабо-

тите и акциите според Програмата ќе ги врши Со-
јузната управа за радио-врски. 

Член 7 
Работите и акциите според Програмата се вр-

шат врз основа на инвестиционата програма, која 
мора да биде изработена во согласност со Програ-
мата. 

Член 8 
За извршувањето на работите, спроведувањето 

на акциите и потрошокот на средствата според 
Програмата, Сојузната -управа за радио-врски е 

должна секоја година, до крајот на февруари, да и 
поднесе извештај на Сојузната скупштина. 

Член 9 
Работите и акциите според Програмата ќе за-

почнат по влегувањето во сила на овој закон, а ќе 
завршат до 31 декември 1974 година. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

184. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДГО-
ТОВКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ПЛАН НА РАЗВОЈОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за подготовките за до-
несување на општествениот план на развојот на Ју -
гославија за периодот од 1971 до 1875 година, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 21 март 1969 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 21 март 1969 година. 

ПР бр. 792 
22 март 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател на 
Сојузната скупштина, 

д-р Милош Жанко, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА РАЗВОЈОТ НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1971 ДО 1975 

ГОДИНА 

Член 1 
Општествениот план на развојот на Југославија 

ќе се утврди за периодот од 1971 до 1975 година. 
Работните организации, нивните асоцијации и 

општествено-политичките заедници во своите плано-
ви на развојот ќе ги искажат елементите на својот 
развој од 1971 до 1975 година и во случај ако перио-
дот за кој ги донесуваат своите планови на развојот 
не се подудира со периодот од ставот 1 на овој член. 

Заради навремено донесување на општествениот 
план на развојот на Југославија, работните органи-
зации, нивните асоцијации и општествено-политич-
ките заедници се должни веднаш да пристапат кон 
подготовки за извршување на обврските од ставот 
2 на овој член. 

Член 2 
При изработката на плановите на развојот работ-

ните организации тргнуваат од своите потреби, еко-
номски интереси и можности и услови за развој на 
дејноста шот ја вршат и од постигнатите самоуправни 
договори и спогодби со други работни организации 
во рамките на своите асоцијации или надвор од нив, 
како и од развојните можности што се утврдуваат во 
подготовките за донесување на плановите за развој 
на општествено-политичките заедници на чија те-
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риторија ја вршат својата дејност, а кои обезбеду-
ваат да се остварат целите на стопанската реформа. 

Општествено-политичките заедници при изработ-
ката на своите планови ги имаат предвид целите на 
развојот што се утврдуваат во подготовките за доне-
сување на плановите на работните организации и 
развојните можности на другите општествено-поли-
тички заедници, утврдени со самоуправно и опште-
ствено договарање и спогодување. 

Член 3 
При изработката и донесувањето на плановите 

на развојот, тргнувајќи од своите цели и интереси, 
работните организации и нивните асоцијации, како 
и општествено-политичките заедници, ќе ја оствару-
ваат својата функција на планирање и со соработка 
преку самоуправно и општествено спогодување. 

Член 4 
Работните организации се должни на органите 

на општествено-политичките заедници за планира-
ње и на асоцијациите на работните организации, по 
нивно барање, да им доставуваат елементи од доку-
ментацијата за изработка на своите планови на раз-
војот врз основа на минимумот на показателите и 
да ги запознаат навремено со измените и дополне-
нијата на тие елементи до усвојувањето на планови-
те на развојот. 

Органите на општествено-политичките заедници 
ќе им ги сторат достапни на работните организации 
и нивните асоцијации резултатите од своите стручни 
истражувања, како и резултатите од научните истра-
жувања со кои располагаат, за потребите на изработ-
ката на плановите на развојот, и ќе обезбедат вли-
јание на тие организации и асоцијации врз изработ-
ката на плановите на општествено-политичките за-
едници. 

Член 5 
Сојузниот завод за стопанско планирање, по 

претходно прибавено мислење од Сојузната стопан-
ска комора, од Советот на Сојузот на синдикатите на 
Југославија и од републичките и покраинските ор-
гани за планирање, ќе го утврди минимумот на по-
казателите што на работните организации, нивните 
асоцијации и општествено-политичките заедници ќе 
им послужат при изработката на нивните планови на 
развојот односно во посебното искажување на разво-
јот за периодот од 1971 до 1975 година. 

Член 6 
Сојузниот извршен совет предлог-општестве-

ниот план на развојот на Југославија за периодот од 
1971 до 1975 година ќе и го достави на Сојузната 
скупштина до 30 јуни 1970 година. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен лист СФРЈ1 '. 

185. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 счав 1 и 

II точка 2 став 2, во врска со членот 45 став 1 од 
Законот за стопанските судови, Сојузната скупш-
тина, на предлог од Комисијата за избор и именува-
ња, на седницата на Сојузниот собор од 21 март 
1969 година и на седницата на Соборот на народите 
од 20 март 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СТО-

ПАНСКИ СУД 

За судија на Врховниот стопански суд се из-

бира Ново Шќепановиќ, судија на Окружниот сто-
пански суд во Белград. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1204 
21 март 1969 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
д-р Милош Жанко. с. р. 

Претседател 
на Соборот на наро- Претседател 

дите, на Сојузниот собор, 
Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

186. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 став 1 и 
II точка 2 став 1, во врска со членот 6 ст. 3 и 4 од 
Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе 
на народното ослободување на Југославија, Сојуз-
ната скупштина, на предлог од Комисијата за из-
бор и именувања, на седницата на Сојузниот собор 
од 21 март 1969 година и на седницата на Соборот 
на народите од 20 март 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФА-
ШИСТИЧКОТО ВЕЌ,Е НА НАРОДНОТО ОСЛОБО-

ДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1.3а претседател на Одборот за На.градата на 
Антифашистичкото веќе на народното ослободување 
на Југославија се именува Никола Секулиќ ,прет-
седател на Уставниот суд на Хрватска. 

2. За членови на Одборот за Наградата на Ан-
тифашистичкото веќе на народното ослободување 
на Југославија се именуваат: 

1) д-р Јоже Горичар, редовен професор на 
Правниот факултет во Љубљана; 

2) Синан Хасани, потпретседател на Собранието 
на СР Србија; 

3) Михаило Лалиќ, книжевник; 
4) Милка Миниќ, потпретседател на Сојузната 

конференција на ССРНЈ; 
5) Исмет Муезиновиќ, академски сликар; 
6) д-р Исидор Папо, шеф на Хируршката кли-

ника на Воено-медицинската академија во Белград; 
7) Пуниша Перовиќ, потпретседател на Сојуз-

ната конференција на ССРНЈ; 
8) д-р Благој Попов, ректор на Универзитетот 

во Скопје; 
9) д-р Ласло Рехак, член на Извршниот одбор 

на Сојузната конференција на ССРНЈ; 
10) Павле Савиќ, редовен член на Српската 

академија на науките и уметностите; 
11) д-р инж. Винко Шкариќ, директор на Ин-

ститутот „Руѓер Бошковиќ" во Загреб; 
12) д-р Никола Шкреб, вонреден професор на 

Медицинскиот факултет во Загреб; 
13) Густав Влахов, потпретседател на Сојузната 

скупштина; и 
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14) Борис Зихерл, редовен професор на Висо-
ката школа са социологија, политички науки и но-
винарство во Љубљана. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 1205 

21 март 1969 година ^ 
Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
д-р Милош Жанко, с. р 

Претседател 
на Соборот на наро- Претседател 

дите, на Сојузниот собор, 
Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

187. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 став 1 и 
II точка 2 став 1, во врска со членот 58 став 1 од 
Основниот закон за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување, Сојузната скуп-
штина, на предлог од Комисијата за избор и имену-
вања, на седницата на Сојузниот собор од 21 март 
1969 година и на седницата на Соборот на народи-
те од 20 март 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА СОЈУЗ-
НАТА СКУПШТИНА ВО КОНКУРСНАТА КОМИ-
СИЈА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
За претставник на Сојузната скупштина во 

конкурсната комисија за поднесување предлог за 
именување на директорот на Сојузниот завод за 
социјална осигурување се определува Антон По-
ла јнар, претседател на Сојузниот совет за труд. 

Сојузна скупштина 

АС бр. \203 
21 март 1969 година 

Белград 

Потпретсед ател 
на Сојузната скупштина, 
д-р Милош Жанко, с. р. 

Претседател 
на Соборот на наро- Претседател 

дите, на Сојузниот собор, 
Вида Томѓшич, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

188. 
Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67 и 55/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1969 ГОДИНА 
НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛИ НА СИЈАЛИЦИ 
1. На работните организации производители на 

сијалици им се утврдува за 1969 година, покрај из-
носот на глобалната девизна квота што им припаѓа 
врз основа на Одлуката ,за утврдување и распре-
делба на глобалната девизна квота за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукциони мате-
ријали за 1969 година („Службен лист на СФРЈ", 

бр. 43/68), и дополнителен износ на глобалната де-
визна квота во височина од 2,500.000 динари за увоз 
на суровини и репродукциони материјали што слу-
жат за производство на сијалици. 

2. Распределбата на дополнителниот износ на 
глобалната девизна квота од точката 1 на оваа од-
лука ќе се врши според одредбите на точката 6 ст. 
1 и 3 од Одлуката за утврдувањето и распределбата 
на глобалната девизна квота за плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони материјали за 
1969 година. 

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

Р. п. бр. 36 
19 март 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

189. 
Врз основа на членот 20 од Законот за Царин-

ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68 и 30/68), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 

1. Во Решението за определување царински 
контингенти („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
27/66, 48/67, 54/67 и 8/68) во точката 1 по тар. број 
74.01 се додава нов тарифен број, кој гласи: 

„74.03/1а Прачки од нелегиран бакар". 
2. Ова решение влегува во сила наредниот дел 

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

Р. п. бр. 50 
19 март 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

190. 
Врз основа на членот 6 ст. 1 и 4 од Законот 

за техничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), во согласност со Сојузниот совет за труд, 
сојузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗГРАДБА, ПОГОН 
И ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ГЕНЕРАТОРИ 
И СИНХРОНО! КОМПЕНЗАТОРИ ЛАДЕНИ СО ВО-

ДОРОД 

Член 1 
При изградба, погон и одржување на електрични 

генератори и синхрони компензатори ладени со во-
дород ќе се применуваат техничките мерки содржа-
ни во Прописите за техничките мерки за изградба, 
погон и одржување на електрични генератори и 



Ограда 398 - Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 27 март 1969 

синхрони компензатори ладени со водород, што се 
отпечатени кон овој правилник и се негов соста-
вен дел. 

Одредбите на прописите од ставот 1 на овој 
член што се однесуваат на изградбата не се при-
менуваат на електричните генератори и синхроните 
компензатори ладени со водород, што пред денот 
на влегувањето во сила на овој правилник се на-
оѓаат во изградба или се пуштени во погон. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 15-2939/1 
14 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
д-р Боривое Јелиќ с. р. 

ПРОПИСИ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ 
ЗА ИЗГРАДБА, ПОГОН И ОДРЖУВАЊЕ НА Е-
ЛЕКТРИЧНИ ГЕНЕРАТОРИ И СИНХРОНИ КОМ-

. ПЕНЗАТОРИ ЛАДЕНИ СО ВОДОРОД 

1 Општи одредби 
1.1 Со овие прописи се определуваат техничките 

мерки за изградба, погон. и одржување на 
електрични генератори и синхрони компен-
затори -ладеви со водород. 
Ако со овие прописи не е определено поина-
ку, на електричните генератори и синхроните 
компензатори ладени со водород се примену-
ваат и одредбите на одделот 5.1 од Прописите 
за техничките мерки за погон и одржување 
на електроенергетски постројки, што се сос-
тавен дел од Правилникот за техничките мер-
ки за погон и одржување на електроенергет-
ски постројки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/68) и одредбите од Прописите за електрич-
ните постројки на надземни места загрозени 
од експлозивни смеси (Додаток на „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/67), што се составен дел 
од Правилникот за електричните постројки на 
надземни места загрозени од експлозивни сме-
си („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/67). 

1.2 Корисникот на електрични генератори и син-
хрони компензатори ладени со водород е дол-
жен во погонот да се придржува и кон пода-
тоците, дадени од страна на испорачувачот на 
таквите генератори односно компензатори, за 
притисоците на водородот, соодветната снага 
и температура. 

1.3 Куќиштата и сите делови што им припаѓаат 
треба да бидат димензионирани така што вна-
трешната експлозија да не може да ги загро-
зи запослените лица односно другите лица. 

1.4 Куќиштето, спроводните изолатори, ладилни-
ците и другата опрема, што се во склопот на 
електричните генератори и на синхроните 
компензатори ладени со водород, мораат да 
се испитуваат според прописите и стандардите 
според кои тие генератори и компензатори се 
градени. 

1.5 Електричните генератори и синхроните ком-
пензатори ладени со водород мораат да бидат 
димензионирани така што да можат трајно 
да ја даваат номиналната активна односно 
реактивна снага, означена на натписната пло-

. чичка, при највисоката дозволена температура 
на гасот за ладење. 

2 Уреди за мерење на температурата 
2.1 За мерење на температурата на статорската 

наметка треба да се вградат^ најмалку шест 
термоиндикатори. Термоиндикаторите се рас-
поредуваат рамномерно по обемот на статорот 

и се вградуваат на местата на кои се пред-
видува највисока температура. 
За електричните генератори ладени со водород 
чија снага е поголема од 100 MW, одно-сно за 
синхроните компензатори ладени со водород 
чија снага е поголема од 50 MVAr, се препо-
рачува вградување апарат за регистрирање 
на температурата на статорската наметка. 

2.2 К а ј електричните генератори и синхроиите 
компензатори ладени со водород со непосред-
но ладени статорски намотки треба да се кон-
тролира температурата на водородот за ладе-
ње на излезот од намотката, и тоа со најмалку 
три термоиндикатори. Овие термоиндикатори 
треба да бидат во што е можно потесен допир 
со водородот за ладење кој што излегува од 
намогката. 

2.3 Бројот на термоиндикаторите за мерење на 
температурата на водородот за ладење при 
излезот од ладилникот, треба да се определи 
според просторната распределба на темпера-
турата на гасот што излегува. 

3 Уреди на системот за ладење со водород 
3.1 Електричните генератори и синхроните ком-

пензатори ладени со водород треба да имаат: 
3.1.1 Уред за водород со потребен прибор (инстру-

менти) за мерење на притисокот на водородот 
и уред за подесување на потребниот притисок 
на водородот; два уреда за мерење на чисто-
тата на водородот кои работат независно еден 
од друг и потребни уреди за сигнализирање 
на непрописниот степен на чистотата на во-
дородот. 
Овие уреди треба да бидат поставени така што 
да овозможуваат Врз и едноставен увид во 
работата на електричните генератори и на 
синхроните компензатори ладени со водород. 
Сигналите за опасност мораат да се прене-
суваат до местата' со постојана посада. 

3.1.2 Уреди за полнење со водород и за истисну-
вање на воздухот или водородот со неутра-
лен гас (јаглендиоксид или азот). Приклучокот 
за довод на збиен воздух на табелата за раз-
вод и манипулација со гасови (воздух, неу-
трален гас, водород), мора да се изведе пред-
видлив надворешен вод со чие отстранување 
се прекинува доводот на збиен воздух. 
Уред за испуштање на водородот, неутралниот 
гас и воздухот во слободна атмосфера односно 
надвор од покривот на зградата во која се 
наоѓа електричниот генератор ладен со водо-
род односно синхрониот компензатор ладен со 
водород. 

3.1.3. Уред за затинање со масло и, по потреба, на-
права за отстранување на воздухот и водата 
од маслото, ако затинањето се врши со масло. 
Притисокот во уредот за затинање со масло 
мора да биде поголем од притисокот на во-
дородот во електричниот генератор ладен со 
водород односно во синхрониот компепзатор 
ладен со водород, а според упатството на про-
изводителот. 
Уредот за затинање со масло мора да биде 
изведен така што работата на електричниот 
генератор ладен со водород односно на сип-
хрониот компензатор ладен со водород да не 
може да биде загрозена во случај на испаѓање 
или квар на кој и да било битен елемент на 
тој "уред. 

3.1.4 Потребни мерни и алармни направи за над-
гледување на сите помошни уреди и за утвр-
дување на појава на течност во електричниот 
генератор и во синхрониот компензатор ла-
дени со водород; направи за отстранување на 
течноста и направи за сушење на гасот за 
ладење. 

3.2 Цевоводите за ладење со водород, цевоводи-
те за масло, цевоводите за јаглен диоксид и сл., 
треба да се означени со различни бои во со-
гласност со точката 2.320 од Прописите за 
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техничките мерки за погон и одржување на 
електроенергетски постројки. 

4 Сигурносни мерки 
Мерките предвидени во оваа глава се при-
менуваат за да се избегне создавање мешаница 
на водород и воздух во опасна количина од-
носно во количина што е запалива и е од 
експлозивен состав. 

4.1 Ако колекторот на будилицата или лизгалните 
прстени што работат во слободна атмосфера 
се сместени во оклоп во кој може да навлезе 
водород, треба да се обезбеди доволно про-
ветрување на просторот во оклопот, и тоа како 
за време на погонот така и за време на стоење 
на електричните генератори и синхроните 
компензатори ладени со водород. 

4.2 Резервоарите за отстранување на воздухот 
(ветреници) што и припаѓаат на постројката за 
водород и за масло за затинање, мораат да 

' бидат димензионирани така што да го из-
држат испитниот притисок предвиден со про-
писите и стандардите според кои се градена 
електричните генератори и синхроните ком-
пензатори ладени со водород. 

4.3 Сушилникот на гасот мора да биде димензи-
ониран така што да го издржи испитниот 
притисок предвиден со прописите и стандар-
дите според кои е граден електричниот гене-
ратор ладен со водород односно синхрониот 
компензатор ладен со водород. Грејното тело 
може да се вклучува само под услов претход-
но да е вклучен вентилатор или сличен уред 
за вентилација. Температурата на грејното тело 
не -смее да биде повисока од 300оС. 
Греаното тело треба да се постави што пониско, 
а електричниот приклучок треба да биде од 
затворена изработка т.е. експлозионо заш-
титен. 

4.4 Мерните и контролните инструменти и уреди 
во кои за време на погонот може да се насобере 
запалива гасовита мешаница и во кои се нао-
ѓаат струјни електрични кола, мораат да бидат 
обезбедени од експлозија за да се заштитат 
запослените односно ,други лица. За оваа цел 
се употребуваат конструкции експлозионо за-
штитени или конструкции што обезбедуваат 
доволно проветрување. Експлозивно зашти-
тените електрични уреди мораат на надво-
решната страна да имаат јасно видлив знак: 
„Ѕ" според точката 15.3 од Прописите за елек-
тричните постројки над надземни места загро-
зени од експлозивни смеси. 
Електричната инсталација и сите електрични 
уреди во склопот на електричниот генератор 
и синхрониот компензатор ладени со водород 
односно на местата на кои може да дојде до 
создавање на опасна мешаница на водород и 
воздухот, мораат да бидат изработени како 
експлозивно заштитени. 

4.5 Електричните споеви на делови што спрове-
дуваат струја во мерно коло без подвижни 
контакти, мораат да бидат изработени така 
што приклучокот на нив да биде заштитен од 
недозволено загревање, од потрес или промени 
на изолациониот материјал. 

4.6 Ако е во прашање поединечно снабдување на 
електричниот генератор односно синхрониот 
компензатор со водород, бројот на шишињата 
во батеријата не смее да биде поголем од бро-
јот на шишињата предвиден со упатството на 
производителот. 
Секое шише во батеријата мора да биде добро 
прицврстено и обезбедено од паѓање и удир. 
Целата батерија на шишиња со водород мора 
да биде . заградена и обезбедена од штетно 
дејство што може да го предизвика удир, тем-
пература, хемикалии, електричен лак и др. 
Во погонот или при полнење на електричниот 

^ генератор односно синхрониот компензатор 
со водород, мора да се има резервна количина 

неутрален гас што и одговара на зафатнината 
на најголемиот вграден таков генератор, од-
носно компензатор. 

4.7 Ако повеќе електрични генератори односно син-
хрони компензатори се снабдуваат со водород 
од заедничка батерија, батеријата на шиши-
њата со водород мора да се постави на посебно 
место надвор од машинската сала. За да се 

'заштити од последици на лом на цевоводот 
или незатнатост на ЦЕВОВОДОТ, пред воведу-
вањето на секој цевовод под притисок во 
затворена зграда мора да се предвиди авто-
матски вентил за брзо затворање. При пое-
динечно и при централно снабдување со во-
дород, страната на нискиот притисок на на-
појување со водород мора да се заштити со 
вентил на сигурноста. 
Ако батеријата е поставена во затворена про-
сторија, на највисокото место на просторијата 
мораат да се предвидат отвори за природна 
вентилација: Над отворите за природна вен-
тилација не смеат да се поставуваат какви 
и да било електрични уреди (вентилатори, си-
јалици и др.). 
Цевоводите што го одведуваат водородот, а се 
положени вземи, треба да се покријат со ча-
кал така што да се овозможи постепено из-
легување на водородот во случај цевоводите 
да пропуштаат. Цевоводите положени в канал 
на погонската зграда треба да се покријат со 
покривач што овозможува нивно проветру-
вање. Ако е потребно, треба да се предвиди 
и вештачко проветрување. 

4.8 Во машинската сала, во темелите и во сите 
простории што се во близината на инстала-
циите со водород, во кои може да навлезе во-
дород, не смеат да постојат шуплини што од 
горната страна се затворени и во кои може 
да се собира водородот. 
Мора да се води сметка за постојаното доволно 
проветрување. 

4.9 Собирање на мешаница на водород и воздух 
во опасна количина во уредот за подмачку-
вање со масло мора да се спречи. На соод-
ветно место мораат да се постават уреди за 
постојано отстранување на мешаницата на 
водород и воздух. Ако, по исклучок, треба да 
се постават електромотори во струјата на га-
сот, електромоторите мораат да бидат изра-
ботени како експлозионо сигурни (Ѕ-мотори) 
според Прописите за електричните постројки 
на надземни места загрозени од експлозивни 
смеси. Цевоводите за водород или за мешани-
ца на водород и воздух мораат да бидат по-
ложени така што мешаница на водород и воз-
дух при излезот од цевоводот да не може 
нигде да се собира. Во близината на излез-
ниот отвор не смее да постои никаков извор 
на огин или искри. 
Просториите со масло за затинање, со направи 
за полнење, надгледување и празнење, како 
и со батерии шишиња со водород, мораат по-
стојано и доволно да се проветруваат. 

4.10 Во близината на уредите за водород, развод-
ните постројки мораат да се градат и поста-
вуваат така што во случај на краток СПОЈ 
да не можат да ги оштетат уредите за во-
дород. 
Електричните инсталации во близината на у-
редите за водород мораат да се градат според 
Прописите за електричните постројки на над-
земни места загрозени од експлозивни смеси. 

5 Погон 
5.1 Погон на електричниот генератор , и сиихро-

ниот компензатор ладени со водород мора да 
се врши така што во нив да не може да се соз-
даде експлозивна мешаница, на водород и 
воздух. Електричниот генератор односно син-
хрониот компензатор мора да има автоматски а-
лармен уред за сигнализирање на намалувањето 
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степенот на чистотата на водородот. При на-
малувањето степенот на чистотата на водо-
родот на 85%, водородот мора да се потисне 
од електричниот генератор односно од синхро-
ниот компензатор. 

5.2 При полнење на електричниот генератор од-
носно синхрониот компензатор со водород, 
односно при празнење на таков генератор од-
носно компепзатор наполнет со водород, не 
смее да се потиснува воздухот со водород ниту 
водородот со воздух. Во таков случај елек-
тричниот генератор односно синхрониот ком-
пензатор најпрвин мора да се испере со не-
утрален гас (јаглендиоксид или азот) до 
степенот на чистотата на водородот од нај -
малку 90%. Приклучокот за довод на збиен 
воздух мора да се спроведе со видлив споен 
вод (точка 3.1.2), и тоа само заради изд.увну-
вањето на неутралниот гас при празнењето. 
Овој приклучок по издигнувањето на неу-
тралниот гас мора да се симне. 

5.3 Ако снабдувањето со масло за затинање па 
затиначите на оската се врши со последен 
резервен уред, мораат да се преземат потреб-
ните погонски мерки (на пример на мрежата, 
котелот) за да може електричниот генератор 
ладен со водород односно синхрониот ком-
пензатор ладен со водород брзо да се запре 
и испразни. 
Кога ќе се потроши последната резерва на 
масло за затинање, електричниот генератор 
ладен со водород односно синхрониот ком-
пензатор ладен со водород мора веднаш да 
се запре. 

5.4 Затнатоста на гасот во постројката мора не-
прекинато да се надгледува. Ако при постојано 
оптоварување или помали промени на опто-
варувањето ненадејно се зголемува загубата 
на гасот, мораат да се преземат мерки за 
намалување на загубата на гасот. Ако во те-
кот на 24 часа загубата на гасот ја мине 
вредноста (количината) што ја гарантира про-
изводителот, загубата на гасот мора да се 
намали. Ако со преземената мерка тоа не  
се постигне, а при тоа е намален и притисокот 
на гасот при соодветно намалување на опто-
варувањето, треба да се испушти водородот. 

5.5 При поединечно снабдување со водород, сис-
темот за ладење може да го напојува само 
едно шише од батеријата на шишињата со 
водород. При централно снабдување со водо-
род, "покрај автоматскиот вентил за брзо за-
творање (точка 4.7), кој мора да се предвиди, 
треба да се преземат погонски мерки што во 
случај на пропуштање спречуваат издувну-
вање на големи количини водород. 

5.6 Ако електричниот генератор и синхрониот 
компензатор ладени со водород треба да сто-
јат подолго од 30 дена, мора од нив претходно 
да се потисне водородот. 
Ладилниците и системот за разладна вода 
треба да се испразнат, ако постои опасност 
од замрзнување. 

5.7 Ако при поправки на разладен уред може 
да дојде до искрење што настанува поради 
механички удари, варење и сл., од разлад-
ниот уред треба да сс потисне водородот пред 
да се пристани кон поправките. 

5.8 Ако во близината на електричниот генератор 
ладен со водород односно синхрониот компен-
затор ладен со водород треба да се врши за-
варување, мора претходно со преносните де-
тектори да се испита дали постои концентра-
ција на експлозивна мешаница. 

5.9 Ако поради извршените работи при ремонт 
може. да дојде до промена на квалитетот на 
затинањето, мора да се изврши контрола на 

затинањето, како и да се прегледа и, по по-
треба, да се исчистат уредите за ладење со 
водород. 
Исправноста на работата на мерните регула-
ционите, сигурносните и сигналните уреди мо-
ра да се проверува според упатството на про-
изводителот. 

6 Други одредби 
6.1 Во близината на уредот за ладење со водород 

треба на видно место да се постават потреб-
ни шеми и упатства за ракување. Вентилите 
и другата опрема мораат да ги имаат оние оз-
наки што се предвидени во шемата. 

6.2 На уредот за ладење со водород треба на вид-
но место да се постават таблици со натпис 
дека постои опасност од експлозија и дека 
е забранета употреба на отворен огин, како 
и дека е забрането пушење. Таблиците со та-
ков натпис треба да се постават на сите места 
на кои може да дојде до создавање мешаница 
на водород и воздух. 

191. 

Врз основа на членот 6 ст. 1 и 4 од Законот за 
техничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), во согласност со Сојузниот совет за труд, 
сојузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ СО 

НАПОН ОД 380 kV 

Член 1 
При изградбата на надземни електроенергетски 

водови со напон од 380 kV, што служат за прене-
сување електрична енергија, се применуваат Про-
писите за техничките мерки за изградба на над-
земни електроенергетски водови со напон од 380 kV, 
што се отпечатени кон овој правилник и се негов 
составен дел. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 15-2938/1 
14 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
д-р Боривое Јелиќ, с. р. 

ПРОПИСИ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ 
ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕР-

ГЕТСКИ ВОДОВИ СО НАПОН ОД 380 kV 

1 Општи одредби 

1.1 Со овие прописи се определуваат техничките 
мерки за изградба на надземни електроенер-
гетски водови со називен напон од 380 kV, 
што служат за пренесување на електрична е-
нергија. 

1.1.1 На изградбата на надземни електроенергет-
ски водови со називен напон од 380 kV се 
применуваат и Техничките прописи за градба 
на надземни електроенергетски водови (До-
даток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 24/67) 
што се составен дел од Правилникот за тех-
ничките мерки за изградба"на надземни елек-
троенергетски водови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/67 и 27/68), ако со овие прописи 
не е определено поинаку. 
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2 Распоред на спроводниците и заштитните ја-
жиња 

2.1 За надземните електроенергетски водови со 
називен напон од 380 kV сигурносните расто-
јанија изнесуваат, и тоа: 
1) најмалку 280 cm при отклон на изолатор-

скиот синџир 150 односно под дејство на 
20% од најголемиот усвоен притисок на 
ветрот ако со таквото дејство се добива 
агол поголем од 150; 

2) најмалку 100 cm при отклон на изолатор-
скиот синџир под дејство на најголемиот 
усвоен притисок на ветрот. 
Аголот на отклонот на изолаторскиот син-
џир се смета за спроводници без мраз. 

2.2 Растојанието помеѓу фазните спроводници 
односно помеѓу фазните спроводници и заш-
титните јажиња, во средината на распонот 
при + 40ОС, се проверува според Техничките 
прописи за градба на надземни електроенер-
гетски водови, при што сигурносното расто-
јание за називниот напон 380 kV изнесува 
280 cm. 

3 Изолатори 
3.1 За надземни електроенергетски водови со на-

зивен напон од 380 kV можат да се употре-
буваат и изолатори што не се предвидени со 
југословенските стандарди, со тоа што во тој 
случај тие мораат да му одговараат на еден 
од признаените странски стандарди и според 
нив да бидат испитани. 

3.2 За надземните електроенергетски водови со 
називен напон од 380 kV најголемиот погонски 
напон изнесува 420 kV. 
Нивото на изолацијата треба да биде во со-
гласност со избраната координација на изола-
цијата, имајќи ги предвид подносливите напо-
ни предвидени со важечкиот југословенски 
стандард а дадени во следната табела: 

Si 420 ѕ 
Si 420 si 
Si 420 S2 

420 
420 
420 

680 
630 
570 

1.550 
1.425 
1.300 

клучување при земјоспој, што сигурно ја ис-
клучуваат делницата во квар и така ја от-
странуваат опасноста од дејството на напонот 
на местото на земјоспојот. 

5.2 Столбовите на надземни електроенергетски 
водови со називен напон од 380 kV треба, 
по правило, да имаат уземјувачи во форма на 
два прстена околу секој темел. Долниот прстен 
на уземјувачог на длабочина од 1 m или на 
длабочина поголема од 1 m треба да се по-
ложи по периферијата на темелната јама. 
Горниот прстен на уземјувачот на длабочина 
од околу 0,5 m треба да се положи така што 
да биде приближно на половината на хори-
зонталното растојание помеѓу долниот прстен 
и страната на бетонскиот темел во нивото на 
горниот прстен. 
Дозволени се и други начини на уземјување 
што од становиштето на распределбата на по-
тенцијалот и отпорот на уземјувањето обез-
бедуваат слично дејство. 

5.3 Ако со уземјувањето изведено според точката 
5.2 од обие прописи не се постигне отпор до 
20 ома, се препорачува меѓусебно поврзување 
на поединечните уземјувачи или поставување 
на уште еден прстен околу сите темели на 
длабочина од 1 т , односно полагање на зра-
ч е н и уземјувачи со вкупна должина приб-
лижно на должината на уземјувачот на прсте-
ните ако е тоа поповолно со оглед на теренот. 
Ако со наведената постапка не се постигне 
отпор на уземјувањето од 20 ома или помал, 
понатамошно полагање на уземјувачите не 
треба да се врши. 

5.4 Одредбите на точ. 5.2 и 5.3 од овие прописи 
не се однесуваат на столбовите во каменест 
терен без земја, односно во терен во кој со 
рационална употреба на материјал не е можно 
да се постигнат задоволителни резултати на 
отпорот на уземјувањсто. 

5.5 Во поглед на регулирањето на напонот на 
допирот и чекорот не е потребно да се пре-
земаат други посебни мерки, освен мерките 
предвидени во точ. 5.1 до 5.4 од овие прописи. 

Преод и приближување на надземните елек-
троенергетски водови со називен напон од 
380 kV кон разни објекти 

6.1 Сигурносната височина и сигурносната одда-
леченост што се предвидени за напон од НО 
kV со Техничките прописи за градба на над-
земни- електроенергетски водови, за надзем-
ните електроенергетски водови треба да се 
наголемат за 2 ш. 

3.3 Во согласност со одбраниот степен на изо-
лација од табелата наведена во точката 3.2 
од овие прописи и со усвоената координација 
на изолацијата треба, по потреба, да се пре-
земат мерки нивото на комутационите пре-
напони да се органичува на соодветна вредност. 

3.4 Изолаторските синџири мораат да имаат заш-
титни арматури. 

4 Столбови 
4.1 На столбовите на надземни електроенергетски 

водови со називен напон од 380 kV се при-
менуваат техничките мерки предвидени со 
Техничките прогони за градба на надземни 
електроенергетски водови. 

4.2 Должината на затежното поле не треба, по 
правило, да биде поголема од 8 km ниту да 
опфати повеќе од 30 распони. 

5 Уземјување 
5.1 Надземните електроенергетски водови со на-

зивен напон од 380 kV и припаѓаат на мрежа 
со директно уземјена нулева точка. Тие мо-
раат да имаат уреди за брзо автоматско ис-

192. 

Врз основа на членот 6 ст. 1 и 4 од Законот за 
техничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), во согласност со Сојузниот совет за труд, со-
јузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕР-

ГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ НАД 1000 V 
Член 1 

Во Правилникот за техничките мери за електро-
енергетски постројки над 1000 V (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/67) во членот 2 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Врз проширувањето на постојните електроенер-
гетски постројки над 1000 V, можат да се применат 
одредбите на прописите според кои односните по-
стројки се изградени.'4. 

Член 2 
Во Техничките прописи за електроенергетски 

постројки над 1000 V (Додаток на „Службен лист на 
СФРЈ" бр. 14/67), што се составен дел од Правил-
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кикот за техничките мери за електроенергетски по-
стројки над 1000 V, точката 2.222 се менува и гласи: 

„Ако се поставени само пречки или се работи за 
подолги ходници, се препорачуваат соодветните ши-
рочини на ходниците поголеми од оние од точката 
2.221 од овие прописи.". 

Член 3 
Точката 2.223 се менува и гласи: 

„Височината од подот до незаштитените делови 
на уредот под напон во ходниците и во просториите 
за приоѓање треба да изнесува 2.200 mm, наголемена 
за вредноста на минималното растојание според таб-
лицата VIII што е предвидена во точката 4.915 на 
овие прописи — а за соодветниот напон. Оваа Б И С О - , 
чина не може да биде помала од 2.500 mm.". 

Член 4 
Во точката 2.224 во ставот 1 по зборот: „износи" 

се додава зборот: „најмалку". 
Таблицата се менува и гласи: 

П 
Вид заштита 

а) пречки 

б) ретки мрежи (отвор 
20 до 60 m/m) 

в) крути мрежи со от-
вор до 20 mm со 
пречник на жицата 
од најмалку 2 mm и 
преграда од лим 

Растојание во mm 

100 + вредноста од табли-
цата VIII за соодветниот 
напон но најмалку 500 mm 
60 Ч- вредноста од табли-
цата VIII за соодветниот 
напон 
20 + вредноста од табли-
цата VIII за соодветниот 
напон 

tt 

Реченицата по таблицата: ,ДЈ значи називен ли-
ниски напон (kV)" се брише. 

Член 5 
Точката 2.32 се менува и гласи: 
„По внатрешната страна од надворешната ограда, 

во појас широк 1.500 mm + (вредноста на минимал-
ното растојание од таблицата VIII за соодветниот 
напон) и висок 6.000 mm, не смее никаков дел да 
биде под напон.". 

Член в 
Точката 2.33 се менува и гласи: 
„Деловите под напон во постројката што се одда-

лечени од почвата помалку од 2,500 mm односно 2.200 
mm + вредноста на минималното растојание од таб-
лицата VIII за соодветниот напон, мораат да бидат 
заградени или на друг начин заштитени од случаен 
пристап. 

Горниот раб на уземјениот носач на изолаторот 
на високонапонските апарати во незаградениот дел 
на постројката, мора да биде од почвата оддалечен 
најмалку 2.300 mm.". 

Член 7 
Точката 2.34 се менува и гласи: 
„Над минувалиштето за ракување со постројката 

(патеки) деловите под напон мораат да бидат од поч-
вата оддалечени најмалку 2.500 mm + вредноста на 
минималното растојание од таблицата VIII за соод-
ветниот напон.". 

Член 8 
Точката 4.915 се менува и гласи: 
„Најмалку дозволените растојанија помеѓу го-

лите спроводници и другите со изолација непокри-

ени делови на постројката под напон спрема земјата 
или соседните делови на постројката, мораат да се 
обезбедат, зависно од степенот на изолацијата, спо-
ред таблицата VIII." 

Таблицата се менува и гласи: 

,.Таблица VIII 

Поднослив 
удирен на-

пон на изо-
лација 
во kV 

1 2 3 4 

Si 3,6 (a) 3,6 45 60 
Si 7,2 (a) 7,2 60 90 
Si 12 (a) 12 75 120 
Si 24 (a) 24 125 220 
Si 38 (a) 38 170 320 
Si 72,5 (a) 72,5 325 630 
Si 123 123 550 1.150 
Si 123 s 123 450 920 
Si 245 245 1.050 2.300 
Si 245 s 245 900 1.960 
Si 420 s 420 1.550 3.300 
Si 420 si 420 1.425 3.050 
Si 420 S2 420 1.300 2.800 

ЗАБЕЛЕШКА:!. Вредностите дадени во таблицата ва-
жат за постројки на надморска ви-
сочина до 1.000 ш. На надморска 
височина над 1.000 m до 3.000 т , 
минималните растојанија треба да 
се зголемат за 1,25% на секои 100 m 
над 1.000 т . 

2. Минималните растојанија се дадени 
во таблицата имајќи ги предвид 
најнеповолните услови во поглед на 
промените на воздушниот прити-
сок, температурата и влагата. Се 
препорачува зголемување на расто-
јанијата во следните случаи: 
— ако постројките се на отворен 

простор, и тоа за највисоки по-
гонски напони до 38 kV; 

— ако конфигурацијата на дело-
вите под напон и уземјените де-
лови е посебно неповолна. Во 
таков случај пожелно е кон-
струкцијата да се испитува на 
погоден модел со удирен напон; 

— ако на секој начин се сака да се 
спречи прескокнување на из-
весни делови на постројката (на 
пример на еобиралници); 

— ако е потребно да се зголемат 
минималните растојанија од 
причината на сигурноста, однос-
но не со оглед на пренапоните 
туку од сосема други причини 
(опасност од животни, опасност 
од допир на туѓи лица итн.). 

3. Степенот на изолацијата со пови-
шен едноминутен поднослив удирен 
напон на индустриска фреквенција 
има во ознаката додаток „а". 

4. Намалениот степен на изолацијата 
има во ознаката додаток „ѕ" и смее 
да се употребува само во мрежи 
со директно уземјена нулева точка. 

Степен на 
изолација 

(JUS N.B0.G31) 

Минимално 
растојание 

спрема 
уземјените 

делови 
во mm 

Највисок 
погонски 
напон на 
мрежата 

во kV 
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5. Како поднослив удирен напон на 
изолација се смета највисокиот на-
пон на индустриската фреквен-
ција, што уредите, под определени 
услови на испитување, мораат да 
го поднесат без прескок или про-
бив односно оштетување." 

Член 9 
Во точката 4.916 зборовите: „исти називни на-

пони" се заменуваат со зборовите: „ист степен на 
изолација". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„За соседните спроводници односно делови под 

напон со различни степени на изолација, мораат да 
се обезбедат за 20% поголеми минимални растојанија 
од минималните растојанија дадени во таблицата 
VIII што му одгозараат на системот на повисокиот 
степен на изолација.". 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр, 2937/1 
14 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар, 
за стопанство, 

д-р Боривое Јелиќ, с. р. 

193. 

Врз основа на членот 13 од Законот за опреде-
лување на пониски интересни стопи и за давање 
надоместок на интересот и додатен 'интерес на о-
пределените кредити на товар на средствата на 
федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66,. 
17/67, 42/67, 24/68 и 5/69), во спогодба со сојузниот 
секретар за стопанство, сојузниот секретар за фи-
нансии издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНИТЕ ЗА КОИ НА ДЕ-
ЛОВНИТЕ БАНКИ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ДАВА НА-

ДОМЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ 

1. Во Наредбата за определување намените за 
кои на деловните банки може да им се дава надо-
месток на интересот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
46/66) во точката 1 став 2 зборовите: „свои погони 
со самостојна пресметка" се заменуваат со зборо-
вите: „самостојни организации на здружен труд во 
својот состав". 

2. По точката 4 се додава нова точка 5, која 
гласи: 

„5. Надоместок на интересот деловните банки 
добиваат и по кредитите дадени на конопарници за 
квасење на конопово стебленце." 

Досегашните точ. 5 и 6 стануваат точ. 6 и 7. 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 2-3149/1 
25 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

" Јанко Смоле, с. 

194. 

Врз основа на членот 4 од Законот за издвоју-
вање средства з^ станбена изградба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/65, 56/65 и 50/68), сојузниот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
И ЗА ИСПЛАТУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО СТАНАРИ-

НАТА 

1. Во Наредбата за пресметувањето и начинот 
на издвојување средства за станбена изградба и за 
исплатувањето на средствата за покривање на раз-
ликата во станарината („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/65 и 25/66) во точката 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„На вкупниот износ на средствата за станбена 
изградба издвоени според ставот 1 на оваа точка, 
исплатителот на личниот доход пресметува и од 
средствата на заедничката потрошувачка плаќа при-
донес за изградба на станови за учесниците на На-
родноослободителната војна, во смисла на членот 
1а од Основниот закон за придонесот на средствата за 
заедничка потрошувачка („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/67, 24/68 и 50/68)." 

2. Во точката 2 во ставот 1 зборовите: „основни 
придонеси за социјално осигурување" се заменуваат 
со зборовите: „придонес за образование, основни 
придонеси за социјално осигурување, придонес за 
непосредна детска заштита". 

Во ставот 2 по зборовите: „платените придонеси 
од личниот доход од работен однос" запирката се 
брише и се додаваат зборовите: „и придонесот за 
образование", а по зборовите: „платените основни 
придонеси за социјално осигурување" се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „придонесот за не-
посредна детска заштита". 

3. Во точката 3 на крајот се додаваат зборовите: 
„и на посебна сметка кај организационата единица 
на Службата на општественото книговодство — за 
придонесот за изградба станови за учесниците на На-
родноослободителната војна — според местото на 
уплатувањето определено со републички пропис." 

4. Во точката 4 на крајот на ставот 1 се дода-
ваат зборовите: „и за придонесот за изградба на 
станови за учесниците на Народноослободителната 
војна". 

Во ставот 2 зборот: „два" се заменува со збо-
рот: „три", а по одредбата под 1 се додава нова од-
редба под 2, која гласи: 

„2) со другиот налог — износот на придонесот 
за изградба на станови за учесниците на Народно-
ослободителната војна;". 

Во досегашната одредба под 2, која станува 
одредба под 3, зборовите: „со другиот" се заменуваат 
со зборовите: „со третиот". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Средствата од одредбата под 1 од ставот 2 на оваа 

точка работните и други организации и државните 
органи ги уплатуваат во општината определена во 
членот 2 ст. 5 и 6 од Законот за издвојување сред-
ства за станбена изградба." 

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

Бр. 1/2-3635/1 
7 март 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 
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195. 
Врз основа на точката 7 од Одлуката за начинот 

на евидентирање и условите за исплатување на 
приходите што ги остваруваат граѓани од државни 
органи, работни и други организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 50/64), сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
ОТВОРАЊЕ ЖИРО-СМЕТКА НА ГРАЃАНИ И ЗА 
НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 

ТАА СМЕТКА 

1. Во Наредбата за условите за отворање жиро-
сметка на граѓани и за начинот на користење па 
средствата од таа сметка („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/65 и 12/67) точката 1 се менува и гласи: 

,Д. Граѓаните што остваруваат приходи од др-
жавни органи, работни и други организации се дол-
жни да отворат жиро-сметка ка ј деловната банка, 
и тоа: 

1) граѓаните што остваруваат доход од самостој-
на занаетчиска или друга стопанска дејност или од 
самостојно вршење интелектуални услуги — ка ј де-
ловната банка за територијата на општината во 
која се задолжуваат со придонес односно данок. 
Граѓаните што од вршење на такви дејности или 
услуги остваруваат приход од кој се плаќа придо-
нес во процент од секој поединечно остварен бруто-
-приход, се должни да отворат жиро-сметка ка ј 
деловната банка за територијата на општината во 
која имаат живеалиште; 

2) граѓаните што остваруваат приходи од автор-
ски права и граѓаните што остваруваат приход од 
хонорарна односно дополнителна работа - ка ј де-
ловната банка за територијата на општината во која 
имаат живеалиште." 

2. Точката 3 се менува и гласи: 
„3. Граѓаните од точката 1 под 1 од оваа наредба 

се должни да отворат жиро-сметка кога во текот 
на една календарска година од еден или повеќе др-
жавни органи или работни и други организации 
треба да остварат одделен доход односно приход (во 
понатамошниот текст: приход) или заедно со дру-
гите приходи во текот на таа година — во износ над 
5.000 динари, а граѓаните од точката 1 под 2 на оваа 
наредба кога треба да остварат одделен приход или 
заедно со другите приходи во текот на годината —-
во износ над 2.000 динари." 

3. Точката 4 се менува и гласи: 
„4. На граѓаните ќе им се исплатуваат непо-

средно, а не преку жиро-сметка, приходите што ги 
остваруваат: 

1) од самостојно вршење на занаетчиски и дру-
ги стопански дејности и од самостојно вршење на 
интелектуални услуги, а за кои приходи, според од-
редбите на точката 1 под 5 и 6 од Одлуката за 
изземање на одделни категории обврзници на при-
донеси и дан-оци од обврската на евидентирање на 
сметките („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/68 и 
10/69), тие не се должни да ја евидентираат смет-
ката; 

2) од продадено жито собрано со уем." 
4. Во точката 6 ставот 1 се менува и гласи: 
„6. На граѓаните што немаат отворена жиро-

сметка од претходната година а во текуштата ка-
лендарска година уште не оствариле приход во 
износ кој повлекува обврска за отворање жиро-
сметка . ќе им се изврши исплата на приходот не-
посредно, само по писмена изјава на исплатниот 
документ или на посебен поднесок упатен до ис-
платителот, која гласи: „Од 1 јануари оваа година 
до денес, заедно со ова примање (да се наведе 
основот и износот на примањето) не сум остварил 
приход во вкупен износ кој повлекува обврска за 
отворање на жиро-сметка, та не сум должен да 
отворам жиро-сметка." 

5. Во точката 13 ставот 1 се менува и гласи: 
„13. Со парична казна до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок деловна банка која ќе му отво-
ри жиро-сметка на граѓанин на територијата на 
општината во која обврзникот нема деловно седиште 
односно живеалиште (точка 1) или која на граѓанин 
ќе му отвори повеќе жиро-сметки (точка 2)." 

Во ставот 2 бројот: „20.000" се заменува со бро-
јот „2.000". 

6. Точката 14 се менува и гласи: 
„14. Со парична казна до 2.000 динари ќе се 

казни за прекршок граѓанин кој на исплатниот до-
кумент или на посебен поднесок ќе даде неточна 
изјава (точка 6 став 1). 

Со паричната казна од ставот 1 на оваа точка 
ќе се казни за прекршок и граѓанин кој ќе отвори 
жиро-сметка кај друга банка а не ка ј банката опре-
делена според точката 1 на оваа наредба, кој ќе 
отвори повеќе жиро-сметки кај в една или повеќе 
банки или издаде налог уплатата на приходот што 
го остварил да се изврши на жиро-сметката на дру-
го лице." 

7.Во сите други одредби на наредбата зборо-
вите: „комунална банка" се заменуваат со зборови-
те: „деловна банка", во соодветен број и членување. 

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

Бр. 4-4025/1 
14 март 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за фина-нсии, 
Јанко Смоле, с. р. 

196. 

Врз основа на членот 72. во врскѕг со членот 52 
став 1 точ. 2 и 7 од Законот за печатот и за дру-
гите 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 ВНЕСУВАЊЕ И РАСТУРАЊЕ 
НА КНИГАТА „ИСТОРИЈА НА ПАРТИЈАТА НА 

ТРУДОТ НА АЛБАНИЈА" 
Се забранува внесување и растурање во Југо-

славија на книгата „Historia е partise ѕе pune's te' 
shqipe'rise'" („Историја на Партијата на трудот на 
Албанија"), печатена на албански јазик во печат-
ницата „Михаил Дури" во Тирана во 1968 година,, 
што ја подготви Научниот институт на марксиз-
мот-ленинизмот во Тирана а ја издаде издавачката 
куќа „Nairn frashe'ri" — Тирана. 

Б-3 бр. 68-69/4 
14 март 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачиќ, с. р. 

197. 

Врз основа на членот 36 став 1 од Законот за 
избор на сојузни пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/69), Сојузната изборна комисија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КО-

МИСИИ 
1. Во Решението за именување членови на оп-

штинските изборни комисии („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/69 и 9/69) во точката 1 одредба под 31 
алинејата 3 се менува и гласи: 
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„за член Владо Мишљеновиќ, дипломиран 
правник, работник во Претпријатието ,.Сапонија" 
Осиек, а за заменик Милка Галовиќ, текстилен тех-
ничар во Претпријатието „Свилана", Осиек;". 

Во одредбата под 68 алинеја 3 се менува и гласи: 
„за член Франц Шали, стручен соработник на 

Општинската конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Словенија во Ново Ме-
сто, а за заменик Франци Цвелбар, правен советник 
во Собранието' на општина Ново Место;". 

Во одредбата под 73 алинејата 1 се менува и 
гласи: 

„за претседател Милован Дедиер, судија на Тре-
тиот општински суд во Белград, а за заменик Зо-
ран Ивошевиќ, судија на Четвртиот општински суд 
во Белград;". 

Во одредбата под 80 алинејата 3 се менува и 
гласи: 

„за член Сима Ешкенази, судија на Окружниот 
суд во Чанак, а за заменик Станко Цветковиќ, ди-
пломиран правник во Претпријатието „Милан Бла-

гоевиќ" во Лучани;". 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 36 
20 март 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за дополне-
нија на Законот за издвојување средства за станбе-
на изградба, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 50/68, се поткраднале долу наведените грешки, та, 
врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на 
Сојузната скупштина, се дава1 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА 

ИЗГРАДБА 

Во членот 3, во новиот став 5 на членот 2 на-
место зборот: „станарина" треба да стои зборот: „ста-
нарината" и наместо зборот: „стопанската" — зборот: 
„работната", а во новиот став 6 на членот 2 наместо 
зборот на двете места: „стопанската" — зборот: „ра-
ботната". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скуп-
штина, Белград, 18 март 1969 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени и 
дополненија на Основниот закон за пензиското оси-
гурување, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/69, се поткраднале долу наведените грешки, та, 
врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на 
Сојузната скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ 

1. Во членот 6 во третиот и седмиот ред одозгора 
наместо зборовите: „чл. 2 и 4" треба да стојат збо-
ровите: „чл. 3 и 5". 

2. Во членот 7 наместо зборовите: „членот 3" 
треба да стојат зборовите: „членот 4". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скуп-
штина, Белград, 18 март 1969 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврду-
вање и распределба на стоковните и девизните кон-
тингенти за увоз на стоки во 1969 година, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/69, се поткраднала 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛ-
БА НА СТОКОВНИТЕ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИН-

ГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1969 ГОДИНА 
Во точката 6 став 2 по зборот: „маст" треба да 

се додадат запирка и по погрешка изоставените 
зборови: „масло од сончоглед сурово", а по зборот: 
„производи" треба да се додадат запирка и изоста-
вените зборови: „а за увоз на лој суров — Сојузната' 
дирекција за резерви на индустриски производи". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 19 март 
1969 година. 

О Д Л И К У В А Њ А 

ПРЕДСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 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 особени заслуги во изградбата 
и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воени единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

инженерискиот полковник: Ћетковић Стевана 
Бранко; / 

артилерискиот полковник: Караћ Пере Стево; 
пешадискиот полковник: Новковић Богића Мој-

сије; 
инженерискиот потполковник: Бастајић Ђуре 

Миле; 
пешадискиот потполковник: Ивковиќ Радована 

Бориша; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

пешадиските потполковници: Абичић Јозе Мир-
ко, АКиК Трпвуна Тривун, Благојевиќ Михајла Ра ј -
ко, ЧамџиК Јусуфа Рифат, Ђурђевић Стојана Дра-
ган, ХаџиселимовкК Вејсила Зијад, Ковачевиќ Јо-
сипа Антун, Милошевиќ Станка Млађен; 

потполковникот на финансиска служба: Делић 
Стевана Драган; 

артилерискиот потполковник: ГолубнК Ивана 
Иван; 

Vпотполковникот за врска: Љумовић Петра Ра-
дован; 

потполковнпкот па градежна служба: Митровиќ 
Косте Жарко; 

потполковппкот на" авијација: ЗаимовиК Салка 
Салих; 

пешадиските мајори: Алајисг Јуре Марко. Алек-
совски Младена Милан, Тајип Веселина Миливој, 
Јанковиќ Милана Драгомир, Јањатовић Јована Ми-
лета, ЈовишевиК Тривуна Шпиро,'Кнежевик Николе 
Бошко, КостиК Милана Животите, ЛоваковиК Јосипа 
Мато, Момчиловић Ђуре Стеван, ОбриК Живка Пе-
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тар, Родић Обрада Богољуб, Секулић Б ј п а н а Обрад, 
Станишић Михаела Милош, Тасовац Божидара Све-
тозар, Врањешевић Момира Адам; 

мајорот на оклопни единици: Алексић Јована 
Благоје; 

мајорите за врска: Баук Томе Лука, Мировић 
Мирка Миодраг; 

мајорот на сообраќајна служба: Бјелић Петра 
Јово; 

техничките мајори: Делић Јована Лазар, Грбовић 
Радивој а Бранко, Хасан Томе Јосип, Ивановић Ми-
лана Александар, Јовић Стевана Станко, Каталина 
Чедомира Драгоје, Станковиќ Милана Живан; 

санитетските мајори: Димитријевић Драгутина 
Милорад, Матковић Животе Станимир, Прван Ма-
рина Станко, Рожић Станка Војислав; 

мајорите на финансиска служба: Галијашевић 
Шаћира Јусуф, Гргуревић Андрије Мирко. Хорват 
Ивана Стјепан, Ковачевић Стевана Милош; 

артилериските мајори: Јелић Пане Боривоје, 
Продановић Симеуна Момчило, Стојовић Јагоша Бо-
жидар; 

ветеринарниот мајор: Јовановић Милована Ми-
лутин; 

интендантските мајори: Марић Стевана Симо, 
Николески Ивана Славе, Радишић Мирка Милош, 
Ракита Шпире Милан, Танфара Николе Јерко, Жив-
ковић Војне лава Живојин; 

инженериските мајори: Милановић Спасоја Ра-
де, Шеремет Мате Мирко; 

мајорот на градежна служба: Под облик Грегора 
Стане; 

капетаните I кл. на правна служба: Анђелковић 
Тихомира Ненад, Бикић Антона Вишеслав; 

пешадиските капетани I кл.: Белај Андрије Јо-
сип, Благојевић Лазара Никола, Бубњевић Љубоми-
ра Богдан, Келечевић Давида Живко, Новаковић 
Цветка Живко, Премасунац Симе Остоја, Врањеш 
Милана Мирко, Вукелић Марка Божо; 

интендантските капетани I кл.: Билош Јосипа 
Мате, Паштар Цвије Лазо; 

артилериските капетани I кл.: Ђуричић Жарка 
Ђорђе, Кузмановић Милорада Добривоје, Мрдак Ра-
досава Трипко, Остојић Николе Радован, Поповић 
Лазара Милован; 

капетаните I кл. на АБХ одбрана: Гргуровић 
Петка Јанко, Рогановић Шпире Милорад; 

ветеринарниот капетан I кл.: Лончаревић Луке 
Глиго; 

техничките капетани I кл.: Марчета Саве Владо, 
Павловић Павла Стеван, Вукелић Васе Димитрије, 
Вуковић Миладина Борислав; 

капетанот I кл. на административна служба: Ми-
леуснић Душана Илија; 

капетанот I кл. на градежна служба: Митић 
Александра Љубомир; 

капетаните I кл. за врска: Шауле Мартина Ма-
ријан, Вукановић Милана Предраг; 

санитетскиот капетан I кл.: Влаовић Гавре Бла-
гоје; 

техничкиот поручник: Бундало Ђуре Петар; 
санитетскиот поручник: Давидовић Велисава 

Предраг; 
воените службеник IV класа на административ-

на служба: Ничетић Влаха Лука; 
за примерни заслуги и умешност во работата на 

развивањето постојан полет заради остварување на 
поставените задачи во единиците со кои раководи, 
како и за создавање услови за постигање на исклу-
чително добри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Гркозић Боже Јовица, 
Петровић Спасоја Божидар: 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ 

пешадискиот полковник: Кесер Тегне Милан; 
потполковникот на финансиска служба: Бојовић 

Мил огна Вонимир; 
пешадиските потполковници: Босиљчић Миће 

Живко, Савовић Лакића Радоња, Собољевски Ивана 
Михајло; 

интендантскиот потполковник: Цигановић Јове 
Данило; 

техничките потполковници: Грујић Стратије Ви-
досав, Водичар Ивана Јошко; 

санитетскиот потполковник, магистер на фарма-
ција: Халилбашић Мустафе Рагиб; 

потполковник на сообраќајна служба: Зорић Ми-
лана Богдан; 

пешадискиот мајор: Ковачевић Стевана Јован; 
интендантскиот мајор: Пузић Владе Лазо; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ 

артилерискиот потполковник: Васић Станка Ми-
ливоје; 

артилериските мајори: Јарц Ивана Франц, Љо-
љић Глиге Гојко, Скоблар Јерка Славко; 

санитетските мајори: Марковић Јована Брани-
слав, Петровић Драгована Бранислав; 

мајорот на финансиска служба: Митровић Јо-
вана Остоја; 

мајорот на правна служба: Стојчић Николе 
Бранко; 

капетаните I кл. на административна служба: 
Бранковић Радомира Славко, Гајић Ђорђа Младен; 

санитетските капетани I кл.: Будалић Николе 
Видак, Ћосић Илије Јосип,^ Ковачевић Чедомира 
Цветин, Кркић Јове Милан, Марјанец Ивана Антон, 
Рангелов Александра Слободан; 

артилериските капетани I кл.: Дебељаковић Ти-
хомира Љубомир, Дивјак Милана Илија, Јанковић 
Вукоте Петар, Карличић Павла Божидар, Лапање 
Матеја Иван, Сентић Станка Томислав, Стефановић 
Раденка Тиосав, Вукачевић Николе Радивоје; 

техничките капетани I кл.: Кочић Јована Мио-
драг, Мартиновић Ђуре Радоје, Војин Петра Раде; 

интендантските капетани I кл.: Кривошић Или-
јаса Мухедин, Малеташки Стојана Лазар, Младено-
вић Захарија Војо; 

капетаните I кл. на финансиска служба: Мари-
јан Раде Милан, Михаљевић Стеве Војислав; 

ветеринарниот капетан I кл.: Милошевић Мила-
на Србољуб; 

инженерискиот капетан I кл.: Павићевић Лаза-
ра Димитрије; 

пешадиските капетани I кл.: Радујковић Илије 
Миле, Зарић Благоја Божо; 

капетанот I кл. на сообраќајна служба: Векић 
Илије Никола; 

техничките капетани: Благојевић Радише Бо-
жидар, Дробњак Јовице Радоман, Дуковац Анте Ни-
кола, Пејић Богосава Синиша, Саџак Марка Свето-
зар, Симоновић Рајка Радојица; 
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капетаните на градежна служба: Боровић Јова-
на Бранко, Крагуљ Михаила Душан, Крижановић 
Петра Весељко; 

интендантските капетани: Ђурић Милана Бори-
сав, Франета Марка Томислав, Костић Велимира 
Никола, Обрадовић Јосе Алекса.ндар, Врањеш Јо-
вана Милан; 

инженериските капетани: Гаврић Митра Мило-
рад, Савић Петра Обрад, Букадиновић Стојадина 
Момчило; 

санитетските капетани: Иванчевић Љубите Ра-
домир, Крупеж Милана Предраг, Лазић Б о т к а Рис-
то, Никић Јсксе Станислав, Николић Данила Славко, 
Пејић Вукашина Раде, Старчевић Антона Иван, Тео-
фил овић Јована Миодраг; 

капетаните за врска: Станишић Влада Јанко, 
Талијанчић Фрање Антон; 

артилериските капетани: Стојадиновић Војисла-
ва Славомир, Зупчевић Ивана Мате; 

поручник за врска: Борбир Анте Здравко; 
санитетските поручници: Баштијановић Анте 

Стипе, Гашпаревић Јосипа Мислав, Јаредић Милета 
Мирко; 

интендантските поручници: Чендић Веселина 
Радослав, Радаишвић Сретена Момчило; 

пешадискиот поручник: Илић Нена да Властимир; 
поручникот на сообраќајна служба: Милошевић 

Петра Владо; 
артилериските поручници: Перовић Божидара 

Драган, Срдановић Михај л а Радомир; 
техничките поручници: Поповић Борисава Јо-

ван, Радловић Обрада Милорад; 
потпоручникот на финансиска служба: Божило-

вић Алексе Лазар; 
потпоручникот на сообраќајна служба: Кекец 

Франца Славко; 
инженерискиот потпоручник: Паравина Миле 

Миленко; 
пешадискиот потпоручник: Петровски Живка 

Богоје; 
артилерискиот потпоручник: Шаравања Јуре 

Жарко; 
воздухопловнотехничкиот потпоручник: Вран 

Ивана Руди; 
санитетскиот воен службеник III кл.: Агановић 

Анастаса Васиљка; 
воениот службеник III кл. на музечка служба: 

Кесер Рудолфа Антон; 
воените службеници IV кл. на административна 

служба: Гајовић Пере Рајко, Вујовић Николе Душан; 
воените службеници IV кл. на музичка служба: 

Храбрић Маријана Фрањо, Илић Ивана Фрањо, Ла-
ловиќ Марије Богомир, Поланец Фрање Маријан, 
Шинтић Томислава Звонимир. Вранешић Фрање 
Владимир, Вукманић Алберта Стјепан; 

санитетскиот воен службеник IV кл.: Пунош 
Рада Вера; 

воените службеници V кл. на музичка служба: 
Јечменица Миј е Звонко, Зајец Владислава Милан; 

санитетските воени службеници V кл.: Кубура 
Химзе Мехмед, Петровић Ивана Ана; 

воениот службеник V кл. на административна 
служба: Николић Александра Војислав; 

воените службеници VI кл. на административна 
служба: Давид овић Петра Милош, Хаџибеговић 
Руштена Ибро, Јовановић Станка Божидар. Петко-
вић Саве Јоцо; 

санитетските воени службеници VI кл,: Димић 
Антона Злата, Каменковић Стојана Јасминка; 

воениот службеник VI кл. на музичка служба: 
Пожгај Илије Никола; 

воениот службеник VII кл. на административна 
служба: Вукасовић Алексо Смиља; 

воениот службеник IX кл. на административна 
служба: Гагић Косте Ковинка; 

техничките заставници: Балуковић Хасана Са-
фет, Бркић Добривоја Милоје, Чубрановић Андрије 
Томислав, Ћирић Милисава Бранимир, Ивезић 
Алексе Никола, Јусуфовски Мустафе Адем, Мехи-
новић Мустафе Узеир, Николић Светозара Рајко, 
Пећинар Драгите Владета, Поповић Тихомира Ма-
ринко, Росић Светолика Миломир, Салијевић Мах-
мута Ајри; 

заставниците на административна служба: Бано-
вић Жарка Стеван, Братић Фица Стеван, Бркић Ми-
лована Милан, Брковић Илије Ђорђе, Дупљак Ху-
сејина Шефко, Џафић Ибрахима Бећир. Ђорђевић 
Младена Велибор, Ђукић Боже Живко, Филиповић 
Драгана Александар, Гавриловски Василија Тодор, 
Марјановић Анте Фрањо, Первизовић Рустема Ха-
шим, Петрушић Шћепана Петар, Поповић Ристе 
Секула, Радосављевић Милутина Миливоје, Савић 
Јована Светислав, Симић Михајла Радомир, Стајић 
Обрена Божо, Стјепановић Митра Никола, Сушак 
Илије Душан, Шабић Мухарема Сулејман, Живић 
Ристе Трајан; 

заставниците за врска: Бикић Хусе Дедо, Мађар 
Мартина Јован; 

интендантските заставници: Бурчул Фране Грго, 
Дабић Лазара Драго, Каменчић Ђулаге Салко, Ка-
пиџић Авде Хасан, Кроупа Камила Ђуро, Медан Да-
нила Бранко, Михајловић Милорада Добривоје, Му-
рат овић Зејде Зећир, Петровиќ Марка Славко, Ра-
дој чић Јове Јово, Сабљов Анте Стеван, Воларевић 
Мате Петар; 

пешадиските заставници: Цветковић Војислава 
Милан, Калнак Себастијана Андраш, Љубисављевић 
Живка Никола, Симеуновић Василија Драго, Тукић 
Мустафе Мехмед; 

санитетскиот заставник: Демчешен Ивана Васо; 
артилерискиот заставник: Драгичевић Стојана 

Младен; 
ветеринарниот заставник: Кујунџић Матије Дра-

гиша; 
заставниците на оклопни единици: Лакић Сре-

тена Живко, Радосављевић Владимира Милашин; 
инженерискиот заставник: Марковић Драгомира 

Живко; 
заставниците на финансиска служба: Ристић 

Станислава Ристо. Заграјски Људевита Стјепан; 
интендантските постари водници I кл.: Алексић 

Јовице Милисав, Кузмановић Славка Душан, Осма-
новић Омера Мустафа, Стојановић Драгољуба Крсто, 
Шипка Милана Никола; 

артилерискиот постар водник I кл.: Бабађански 
Далипа Мехмед; 

пешадиските постари водници I кл.: Боговац 
Петра Никола, Лишанин Светолика Славиша, Нукић 
Даута Салим, Ђаковић Васиљка Драгиша, Ратковић 
Стевана Реља; 

постарите водници I кл. на административна 
служба: Црнек Стјепана Јанко, Јовановић Лазара 
Драго, МушоЕић Јусуфа Исо, Пољо Мехмеда Фехрат, 
Пучијашевић Драгољуба Никола, Вихер Мартина 
Франц, Вујичић Ђорђа Стојан; 

постариот водник I кл. за врска: Чивчић Мила-
дина Јован; 

техничките постари водници I кл.: Јовановић 
Ранка Милован, Ранђеловић Милисава Живадин; 

пешадиските постари водници: Башовић Вуколе 
Итн ја, Нуханоеић Мухарема Мехо; 
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интендантскиот постар водник: Еминовић Бајре Страна 
Халко; 179 Закон за престанок ма важењето на од-

постарите водници на финансиска служба: Ива- у редбите на сојузните закони со кои се 
новић Блашка Васо, Самарџић Алексо Димитрије; регулирани прашањата на кои се однесу-

постарите Б О Л Н И Ц И на оклопни единици: Планић Е а уставниот амандман X V - - - - 3 9 0 
Томе Видосав, Сокол Викторија Тугомир; 1 8 0 Закон1"Гсбезбедување девизи на опште-

воздухопловнотехничкиот постар водник: Попо- ствено-политичкнте заедници, установите, 
вић Томе Владо; општествените организации и граѓанските 

за примерна работа во развивањето полет за ос- правни лица 391 
тварување на поставените задачи, како и за пока- Закоп за издвојување дел на приходот на 
жување на старешинските и војничките особини што федерацијата од сојузниот данок на про-

им служат за пример на другите м е т н а с т о к и н а м а л о з а инвестиции во 
стопанството — — — — — — — 392 

СО МЕДАЛ ЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 1 8 2 . 3 а к о и З а п о п и с На земјоделските стопан-
капетанот на административна служба: Буразер" с т в а в о 1969 година — — — — — — 393 

-Павешковић Ивана Влатко; 183. Закон за ,финансирање на Програмата на 
санитетскиот капетан: Глишић Танасија Душан; развојот на кснтролно-мѕрните центри за 
техничкиот капетан: Николић Миљка Петар; радио-врски - — — — — 334 
техничките поручници: Бркић Бранка Милосав, 184. Закон за подготовките за. донесување на 

Малетић Војислава Влајко, Миленовић Бранка Све- општествениот план на развојот на Југо-
с л а в , Петровић Владимира Љубисав, Саркотић славија за периодот од 1971 до 1975 година 395 
Ивана Божидар, Стојмановски Трајка Драган; 135. Одлука за избор на судија на Врховниот 

инженерискиот поручник: Цветковик Велимира стопански суд — — — — — 396 
Светислав; 186. Одлука за именување претседател и чле-

поручникот за врска: Фрљужец Драгутина нови на Одборот за Наградата на Аити-
Мирко; фашистичкото веќе на народното ослобо-

поручникот на финансиска служба: Јовичић дување на Југославија 396 
Ђорђа Светомир; 187. Одлука за определување претставник на 

артилериските потпоручници: Арнаутовић Мила- Сојузната скупштина во конкурсната го-
дина Миленко, Дујмовић Мате Милан, Грбић Илије мисија за поднесување предлог за имену-
Рајко; вање на директорот на Сојузниот завод 

пешадиските потпоручници: Божиновски Блажа з а социјално осигурување - - - - - 397 
Богоја, Ковачевић Радомира Благоје, Шушњар Стеве 188. Одлука за утврдување дополнителен из-
миле ; нос на глобалната девизна квота за 

инженерискиот потпоручник: Будимир Грге 1969 година на работните организации 
д н т е ; производители на сијалици — — — — 397 

техничките потпоручници: Ковачевић Николе 3 89. Решение за дополнение на Решението за 
Душан, Лукман Мартина Штефан, Рајковић Вука- определување царински контингенти - 397 
дина Милорад; 190. Правилник за техничките мерки за из-

потпоручникот на финансиска служба: Стошић градба, погон и одржување на електрич-
Стојадина Миодраг; ни генератори и оинхрони компензатори 

воениот службеник VI кл. на музичка служба: ладени со водород — — — — — — 397 
Ка јфез Антона Звонимир; 191. Правилник за техничките мерки за из-

воените службеници VIII кл. на музичка служба: градба на надземни електроенергетски 
Иванов Атанаса Коста, Корошак Јосипа Цветко; водови со напон од 380 kV - - - - 400 

интендантските постари водници I кл. Адамовић i 9 2 - Правилник за измени и дополненија на 
Лазе Мирко, Чајић Але Смаил, Ивановић Крсте Правилникот за техничките мери за еле-
Младен, Јовановић Трајка Стојадин, Вудраг Мије кроенертетски постројки над 1000 V - 401 
Вјекослав; 193. Наредба за измена и дополнение на На-

санитетскиот постар водник I кл.: Бјелић Вели- редбата за определување намените за 
мира Драгослав; к о и на деловните банки може да им се 

инженерискиот постар водник I кл.: Ђокановић / Џ а в а надоместок на интересот - - - 403 
Илије Саво; 194. ̂ /Наредба за измени и дополненија на На-

ј с т а р и т е водници I кл. на сообраќајна служба: редбата за пресметувањето -и начинот на 
Гутић Илије Ловро, Зекановић Миломира Светомир; издвојување средства за станбена из-

техничкиот постар водник I кл.: ,товић Гојка градба и за исплатувањето на средствата 
Душан; 3 3 покривање на разликата во станари-

пешадиските постари водници I кл.: Карахмет ѕпата - 403 
Латифа Јусуф, Кривокапић Јока Добривоје; 195. -Наредба за измени на Наредбата за у6ло-

постариот водник I кл. за врска: Маринковић в и т е з а отворање жиро-сметка на трагани 
Милутина Ненад; и з а начинот на користење на средствата 

од таа сметка — — — — — — — 404 
Бр. 172 196. Решение за забрана на внесување и рас-

22 декември 1967 година турање на книгата „Историја на Пар-
Белград ти јата на трудот на Албанија" — — — 404 

Претседател 197. Решение за измена на Решението за име-
на Републиката, нување членови на општинските изборни 

Јосип Броз Тито, с. р. комисии - - - - - - - - - 404 
1 Исправка на Законот за дополненија на Зако-

нот за издвојување средства за станбена 
С О Д Р Ж И Н А : " изградба 405 

Исправка на Законот за измени и дополнение 
Страна ј а н а основниот закон за пензиското оси-

177 Закон за дополненија на Законот за бан- турување — — — — — — — — 405 ките и кредитните работи 389 Исправка на Одлуката за утврдување и рас-
178. Закон за дополнение на За,конот за де- пределба на стоковните и девизните кон-

виздото работење - - - - - - 390 тингенти за увоз на стоки во 1969 година 405 

Издава Новинска установа ,,Службен лист ва СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 22А 
- Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристиќа бр. 1. 
П^чат на Београдскиот графички зар од. Београд, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


