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197. 

Врз основа на член 36 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПРАВАТА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Управата на деловните згради на сојузните ор-

гани на управата и на сојузните организации (во на-
тамошниот текст: Управата) е заедничка стручно-
-техничка служба на Сојузниот извршен совет, на 
сојузните органи на управата и на сојузните органи-
зации (во натамошниот текст: сојузните органи) што 
ги врши стручно-техничките. работи во врска со 
одржувањето и обезбедувањето на редовното корис-
тење на зградите, опремата и инсталациите во објек-
тите и деловните простории во кои се сместени со-
јузните органи во Белград. 

Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-
низација на сојузната управа утврдува кои деловни 
згради и деловни простории Управата ги одржува и 
обезбедува за потребите на сојузните органи. 

Член 2 
Управата ги одржува и ги обезбедува зградите 

и деловните простории за станбените потреби на со-
јузните органи без надоместок. 

Член 3 
. Покрај работите од член 1 став 1 на оваа уредба, 

Сојузниот секретаријат за правосудство и организа-
ција на сојузната управа може да определи Упра-
вата, во рамките на својот делокруг, да врши и дру-
ги соодветни работи за потребите на сојузните ор-
гани. 

Член 4 
Сојузниот секретар за правосудство и органи-

зација на сојузната управа може на Управата да i 
ги определи работите што првенствено е должна да 
ги извршува. 

Член 5 
Управата има својство на правно лице. 

Член 6 -
Со работата на Управата раководи директор. 
Директорот на Управата го назначува и разре-

шува од должноста Сојузниот извршен совет. 
Во поглед на правата, должностите и одговор-

носта на работниците од трудот и по основ на трудот ' 
во Управата директорот ги има правата и должнос-
тите на старешина на сојузен орган на управата. 

Член 7 
Внатрешната организација на Управата се уре-

дува, по правило, зависно од видот и обемот на ра-
ботите, како и од локацијата на одделни сојузни ор-
гани за кои Управата врши услуги. 

Член 8 
Средствата за вршење на редовната дејност и 

средствата за посебни намени на Управата се обез-
бедуваат во буџетот на федерацијата. 

Приходите што ги остварува Управата се вне-
суваат во буџетот на федерацијата. 

Распоредувањето и користењето на средствата 
за работата на Управата се врши според прописите 
што важат за работата на сојузните органи на упра-
вата. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
на расходите и на финансискиот план на Управата 
е директорот. 

Член 9 
Општите акти за внатрешната организација и 

за работата и систематизацијата на работните места 
па Управата, финансискиот план и завршната смет-
ка' ги донесува директорот и Советот на работната 
заедница на Управата, во согласност со сојузниот 
Секретар за правосудство и организација на сојузна-
та управа. 

Управата може со свој акт да го утврди редот 
и начинот на користењето на деловните згради л 
простории и на опремата во тие згради и простории. 

Член 10 
Надзор над работата на Управата врши Сојуз-

ниот секретаријат за правосудство и организација 
на сојузната управа. 

Член И 
Управата на зградите на сојузните органи, осно-

вана со Уредбата за оковувањето, начинот на ра-
ботењето и финансирањето на техничките служби 
за потребите на сојузните државни органи („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 12/63 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/65, 2/66 и 17/72) ја продолжува ра-
ботата под називот Управа на деловните згради на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации, со положбата и задачите, утврдени со оваа 
уредба. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за основувањето, на-
чинот на работењето и финансирањето на технич-
ките служби за потребите на сојузните државни ор-
гани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/63 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 31/65, 2/66 и 17/72) во делот 
што се однесува на Управата на зградите на сојуз-
ните органи. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во.„Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 203 
20 март 1975 година 

Белград 

Сојузен изврше.н совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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198. 

Врз основа на член 36 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет. донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА СЕРВИСОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СО-

ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Сервисот за одржување на објектите за 

потребите за репрезентација на сојузните ор-
гани (во натамошниот текст: Сервисот) е заед-
ничка стручнотехчичка служба на Сојузниот из-
вршен совет, на, сојузните органи на управата и на 
сојузните организации (во натамошниот текс-т: со-
јузните органи) што ги врши стручно-техничките 
работи во врска со одржувањето на определени об-
јекти (згради, автомобили и други превозни сред-
ства) и опремата во тие објекти во општествена, 
сопст-веност, како и со нивното користење за давање 
услуги на превоз, угостителски и други услуги за 
потребите на сојузните органи и-на определени лица. 

Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-
низација на сојузната управа утврдува кои објекти 
и опрема Сервисот ги одржува и кои услуги обез-
бедува. 

Член 2 
Лицата што можат да" користат услуги на Серви-

сот ги определува Сојузниот извршен совет. 
Сервисот ги врши работите од член 1 став 1 на 

оваа уредба без надоместок. 

Член 3 
Покрај работите од член 1 став 1 на оваа уред-

ба, Сојузниот секретаријат за правосудство и органи-
зација на сојузната управа може да определи Сер-
висот да врши и други соодветни работи за потре-
бите на сојузните органи. ' 

Член 4 
Сојузниот секретар за правосудство и органи-

зација на сојузната управа може да ги определи 
работите што Сервисот е должен првенствено да ги 
извршува. 

Член 5 
Сервисот има својство на правно лице. 

Член 6 
Со работата на Сервисот раководи директор. 
Директорот на Сервисот го назначува и разре-

шува од должноста Сојузниот извршен совет. 
Во поглед на правата, должностите и одговор-

носта на работниците од трудот и по основ на тру-
дот во Сервисот директорот ги има правата и долж-
ностите на старешина на сојузен орган на управата. 

Член 7 
Внатрешната организација на Сервисот се уре-

дува, по правило, зависно од видот и обемот на 
работите, како и од локацијата на одделни објекти 
и сојузни органи за кои Сервисот врши услуги. 

Член 8 
Средствата за вршење на редовната дејност и. 

средствата за посебни намени на Сервисот се обез-
бедуваат во буџетот чна федерацијата. 

Приходите што Сервисот ги остварува се вне-
суваат во буџетот на федерацијата. 

Распоредувањето и користењето на средствата 
за работата на Сервисот се врши според прописите 
што важат за работата на сојузните органи на упра-
вата. " ' 

Наредбодавец за извршување на претсметката на 
расходите и на финансискиот план на Сервисот е 
директорот. 

Член 9 
Општите акти за внатрешната организација и 

за работата и систематизацијата на работните места 
на Сервисот, финансискиот план и завршната смет-
ка ги донесуваат директорот и Советот на работната 
заедница на Сервисот во согласност со сојузниот се-
кретар за правосудство и организација на сојузната 
управа. 

Член 10 
Надзор над работата на Сервисот врши Сојуз-

ниот секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа. 

Член 11 
Сервисот за одржување на објектите за потре-

бите на репрезентација на сојузните органи основан 
со Уредбата за основање Сервис за одржување на 
објектите за потребите за репрезентација на сојуз-
ните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/66, 30/67 
и 17/72) ја продолжува работата под истиот назив, 
со положбата и задачите утврдени со оваа уредба. 

Член 12 % 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за основање Сервис 
за одржување на објектите за потребите за репре-
зентација на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/66, 30/67 и 17/72). 

Член 13 \ 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 204 
20 март 1975 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

Претседател 
Џемал Биедиќ, с. р. 

199. 

Врз основа на член 31 став 1 во врска со член 
28 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА 
СВЕЖО ПИЛЕШКО МЕСО СПОРЕД УСЛОВИТЕ 

НА ПАЗАРОТ 

1. Производителските организации на здруже-
ниот труд можат своите продажни цени за свежо 
пилешко месо од број лери и за друго живинско ме-
со да ги формираат според условите на пазарот. 

2. Начинот на формирањето на цените, односно 
маржата во прометот на големо на производите од 
точка 1 на оваа одлука го определуваат републики-
те и автономните покраини. 

До донесувањето на прописите на републиките 
и автономните покраини за начинот на формира-
њето на цените, односно маржата во прометот на го-
лемо и на мало за производите од точка 1 на оваа' 
одлука, формирањето на цените на тие производи 
во прометот на големо и на мало се врши калкула-
тивно, со примена на разликите во цената на постој-
ното ниво, согласно со важечките прописи. 
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3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука прес,тануваат да важат одредбите од Договорот 
за начинот на формирањето на малопродажните це-
ни на свежо месо („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/73), доколку се однесуваат на пилешко месо. 

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

Е. п. бр. 205 
20 март 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

200. -

Врз денова на член 28 од Законот за кредитните 
работи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр/ 
36/72 и 6/74), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПОЛАГАЊЕ НА ДЕПО-
ЗИТИ ПО КРЕДИТИТЕ ПРИ УВОЗОТ ОД СТРАНС-
ТВО ЗА ПРИОРИТЕТН-ИТЕ ГРАНКИ И ДЕЈНОСТИ 

ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
^ 

11. Депозити на странските кредити не се пола-
гаат ако кредитите во странство се користат за увоз 
на опрема за приоритетните инвестиции од областа 
на стопанството. 

Како приоритетни инвестиции од областа на 
стопанството, во смисла на оваа одлука, се сметаат 
,инвестициите распоредени во некоја од дејностите 
наведени во глава II оддел 4 ст. 3 и 4 на Резолуци-
јата за основите на заедничката политика на еко-
номскиот и социјалниот развој на Југославија во 
1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74). 

2. Ослободувањето од полагање на депозити спо-
ред оваа одлука го вршат народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните по-
краини Брз основа на потврда од Службата на оп-
штественото книговодство дека инвестицијата за чии 
намени се врши увозот на опремата од странство на 
кредит е распоредена во некоја од дејностите на-
ведени во глава II оддел 4 ст. 3 и 4 од Резолуцијата 
за основите на заедничката политика на економ-
скиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 
година. - ч 

Потврдата од став 1 на оваа точка и се подне-
сува на народната банка на републиката, односно 
на народната банка на автономната покраина заедно 
со известувањето за намерата за склучување на 
кредитната работа за увоз на опрема од странство 
на кредит. 

3. Упатства за примената на оваа одлука дава 
Народната банка на Југославија. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за ослободување 
од полагање на депозити при увозот на опрема од 
странство на кредит за приоритетните гранки и деј-
ности од областа на стопанството („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 45/73 и 13/74). 

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

Е. п. бр. 206 
20 март^ 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет, 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 

201. 

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став \ чл. 
376 и 37д став 1 и член 37 ѓ од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/74, 63/74, 1/75 и 10/75) во Списокот на стоките 
за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е 
составен дел на таа одлука, во тар. бр. 12.01 и 15.07 
во колона 3 се вршат следните измени: 

1 2 3 ' 4 

12.01 Маслодајни семиња и пло-
дови, цели или кршени: 
4) Соја ЛБ Д 
Ј5) Ленено семе ЛБ Д 
6) Памуково семе ЛБ Д . 
7). Рицинусово семе ЛБ д 
8) Друго: 

б) маслодајна репка ЛБ д 
в) сусам ЛБ д 
г) друго: 

1) семе од тиква ЛБ д 
4) семе од афион ЛБ д 
5) семе од синап ЛБ д 
6) костилки од грозје ЛБ д 
7) маслени семиња и 

плодови други ЛБ д 
15.07 Растителни масла, течни и 

цврсти,^ сурови, пречистени 
или рафинирани: 
1) Соино: 

а) сурово ; ЛБ д 
2) Памуково: 

а) сурово ЛБ д 
3) Од кикиритки: 

-д а) сурово ЛБ . -д 
4) Маслиново: 

а) сурово ЛБ д 
6) Масло од маслодајна 

репка и масло од синап: 
а) сурово 

д 1) масло од репка ЛБ д 
2) масло од синап ЛБ д 

13) Други: 
а) сурови: 

д 2) сусамово ЛБ д 
3) други 1 ЛБ . Д". 

2. Оваа одлука ќе се применува на работите што 
ќе се склучат и ќе и се пријават на банката од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука, како и 
на работите што се склучени и пријавени на банката 
до тој ден, а по кои не е извршен извоз. 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

. Е. п. бр, 207 
20 март 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Виедиќ, с. р. 

202. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „WELT AM SONNTAG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Welt am Sonntag", број 5 од 
2 февруари 1975 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург. Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/238 
14 февруари 1975 година 

Л Белград 

Го заменува f  

сојузниот секретар за 
внатрешни работи 

потсекретар, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

203. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и, за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува ' 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L'EXPRESS" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра- , 
стурањето на списанието .,L'express", број 1230 од 3 
до 9 февруари 1975 година, што излегува на фран-
цуски јазик во Париз, Франција. 

, Б р . 650-1-5/383 
14 февруари 1975 година 

Белград 

Го заменува 
сојузниот секретар за 

внатрешни работи 
потсекретар, 

Драшко Јуришиќ, с. р, 

204. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАНОТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE PRESSE" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Die Ргeѕе" , број 8049 од 31 
јануари 1975 година, што и з л е г л а на германски ја-
зик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/171 
25 февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, с. р. 

205. 

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за бо-
речкиот додаток („Службен лист. на СФРЈ", бр. 
67/72), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУ-

ВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1975 
ГОДИНА 

1. Основ за определување на боречкиот додаток 
во 1975 година се утврдува во износ од 2.477 динари. 

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

Бр. 268 
19 март 1975 година 

Белград 

Претседател-
ка Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Мара Радиќ, с. р. 

206. 

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за ос-
новните права на носителите на ,.Партизанска спо-
меница 1941" (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 
40/73), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1974 ГО-

ДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Југосла-
вија за 1974 година се утврдува во износ од 2.477 
динари. 
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Утврдениот износ на просечниот месечен личен 
доход од став Д на оваа наредба служи за утврдува-
ње на додатокот кон пензијата и постојаното ме-
сечно парично примање за 1975 година според Зако-
нот за основните права на носителите на „Партизан-
ска споменица 1941". 

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

Бр. 269 
19 март 1975 година 

Белград 

207. 

Врз основа на член 25 став 1 од Законот "за 
основните права на борците од Шпанската нацмо-
налноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година '(„Службен лист на СФРЈ", 

бр. 67 72 и 40/73), претседателот на Сојузниот коми-
тет за прашања на борците и воените инвалиди 
издава 

Н А Р Е Д Б А е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1974 ГО-

ДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Југосла-
вија за 1974 година се утврдува во износ од 2.477 
динари. 

Утврдениот износ на просечниот месечен личен 
доход од став 1 на оваа наредба служи за утврдува-
ње на додатокот кон пензијата и постојаното ме-
сечно парично примање за 1975 година според Зако-
нот за основните права на борците од Шпанската 
националнооелободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година. 

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

Бр. 270 
19 март 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања на 

борците и воените инвалиди, 
Мара Радиќ, с. р. 

208. 

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за 
основните права на лицата одликувани со Орден на 
народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 
и 21/74), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ ЛИЧЕН ДО-

ХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1974 ГОДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Југосла-
вија за 1974 година се утврдува во износ од 2.477 
динари. 

Утврдениот износ на просечниот месечен личен 
доход од став 1 на оваа наредба служи за утврду-
вање на додатокот кон пензијата и постојаното ?ле-
сечно парично примање за 1975 година според За-
конот за основните права на лицата одликувани со 
Орден на народен херој. 

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

Бр. 271 
19 март 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, , 
Мара Радиќ, с. р. 

209. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за во-
ените инвалиди („Службен лист на СФРЈ1', бр. 
67/72),. претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ЛИЧНАТА И 

. СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И ОРТОПЕДСКИОТ 
ДОДАТОК ВО 1975 ГОДИНА 

1. Просечно исплатената лична и семејна инва-
лиднина и ортопедскиот додаток во 1974 година, се 
зголемуваат од 1 јануари 1975 година за 28а/о, и така 
зголемени изнесуваат: 

1) личната инвалиднина, и тоа: 
а) на воените инвалиди од I до VII група ме-

сечно:,. 

Група Динари 
X - - - - - - - ' 3.715 
II - - - . - - - . - - . - - 2.692 
III — — — — — — — — — - 2.036 
IV — — — — — — — — — — 1.504 
V -1. — — - - . - - - - - 1.071 
VI — — — — — — — — — — 664 

. VII — — — — — — — — — — 449 

б) на воените инвалиди од VIII до X група, во 
еднократен годишен износ: 

Група Динари 
VIII — - - - - - - - - - - - 2.593 
IX — — — — — — — — — — 1.946 
X - - - - - - - - . - - 1.302 

2) семејната инвалиднина, и тоа: 

Динари' 
а) за еден член на семејството, годишно 2.736 
б) за секој понатамошен член на семеј-

ството што е соуживател на инвалиднина, 
годишно — — — — — — — — — 1.363 

ч в) зголемената семејна инвалиднина 
(член 30 од Законот за воените инвалиди), 
месечно — — — — - — ,— ^ — 364 

3) ортопедскиот додаток месечно, и тоа: 

а) за прв степен телесно оштетување — 1.075 
б) за втор степен телесно оштетување — 820 
в) за трет степен телесно оштетување — 528 . 
г) за четврт степен телесно оштетување 255 

Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања на 

борците и воените инвалиди, 
Мара Радиќ, с. р. 
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2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 272 
19 март 1975 год,ина 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Мара Радиќ, с. р. 

210. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за во-
ените инвалиди („Службен лист на СФРЈ1', бр. 
67/72), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди издава 

- Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ 
ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО 

ЛИЦЕ ВО 1975 ГОДИНА 

1. Додатокот за нега и помош од страна на д р у г о 
лице изнесува месечно почнувајќи од 1 јануари 1975 
год,ина, и тоа: 

Динари 
1) на воен инвалид распореден во прв 

степен додаток - — — — — — - -— 3.220 
2) на воен инвалид распореден во втор 

степен' додаток — — — — — — — — 2.477 
3) на воен инвалид распореден во трет 

степен додаток — — — — - — - — — 1.734 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот дон од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 273. 
19 март 1975 година' 

Белград 

. Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања ' на борците и 

воените инвалиди, 
Мара Радиќ, с. р. 

211. 

Врз основа на член 127 став 1 точка 8 од За-
конот за пензиското л инвалидското осигурување 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/72), Собранието на Заедницата на социјално-
то осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ НАМЕ-
НЕТИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ 

НА ПЕНЗИИ ВО 1975 ГОДИНА 

1. На уживателот на старосна, инвалидска или 
семејна пензија на кого пензијата му се исплатува 

на товар, на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Заедницата на социјалното осигу-
рување на воените осигуреници^ ќе му се исплати 
надоместок за закрепнување во 1975 година во износ 
од 500 динари. 

2. На уживателот на старосна, инвалидска^ или 
семејна пензија што во 1975 година бил во активна 
воена служба или работен однос, му припаѓа надо-' 
местокот од точка 1 на оваа , одлука, ако не се здобил 
со правото на соодветен надоместок по основ на ак-
тивната воена служба или работен однос. 

3. Ако" семејна пензија користат двајца или по-
веќе соуживатели, надоместокот од точка 1'на оваа 
одлука ќе се исплати во еден износ. 

4. Износот на надоместокот утврден во точка 1 
на оваа одлука се исплатува во еден износ и втасува 
за исплата со пензијата та месец ,јуни 1975 година. 
Исплатата на надоместокот според оваа одлука ќе ја 
изврши Службата за спроведување на пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
по службена должност. 

5. Надоместокот од точка 1 на оваа одлука ќе се 
исплати од средствата издвоени и наменети за за-
крепнување на уживателите на пензии. 

Средствата издвоени за закрепнување на ужи-
вателите на пензии што не се искористени во 1975 
година, ќе се употребат за истата намена во наред-
ната година. 

6. Оваа одлука- влегува во сила осмиот ден од 
денот на Објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

о 
Бр. 6 

7 март 1975 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
. генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ," с. р. 

212. 

Врз основа на член 43 од Законот за' здравстве-
ното осигурување на воените осигуреници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 13/72 и 67/73), Собранието на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 

ПОМОШТА ЗА ОПРЕМАТА НА НОВОРОДЕНО 
\ ДЕТЕ 

1. Во Одлуката за височината на помошта за 
опремата на новородено дете („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/74) во точка 1 бројот: „400" се замену-
ва со бројот: „600". 

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

Бр. 7 
7 март 1975 година 

Белград - . 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 
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213. 

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за здрав-
ственото осигурување на воените осигуреници 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 13/72 и 67/73), Собра-
нието на Заедницата на социјалното осигурувања зза 
воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
? 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ВО 

СЛУЧАЈ НА СМРТ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 

Во Одлуката за височината на надоместокот на 
. погребните трошоци во случај на смрт на. осигурено 

лице („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/74 и 43/74) во 
точка 1 во одредбата под 1 бројот: „2.000" се заме-ч 

нува со бро-јот: „3.000", во одредбата под 2 бројот: 
„1.000" - со бројот: „1.500" и во одредбата под 3 бро-
јот: „500" - со бројот: „750". 

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

Бр. 8 
7 март 1975 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

УСТАВЕН С У Д Н А Ј У Г О С Л А В И Ј А 

О Д Л У К А 
ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОТ ПО ПОВОД ОРГА-
НИЗИРАЊЕТО НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ПАТЕНТНО БИРО ВО 

СОСТАВОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ПАТЕНТЦЕНТАР ВО БЕЛГРАД 

I. Работниците на дел од Работната организаци-
ја Патентцентар со седиште во Белград и на дел од 
работната организација со седиште во Скопје му 
поднесоа предлог на Уставниот суд на Југославија 
да го реши спорот по повод организирањето на Па-
тентното биро на таа работна организација во осно-
вна организација на здружениот труд. Во предлогот 
наведоа дека работниците во Патентниот центар не 
ги исполнуваат условите од член 33 на Законот за 
конституирање и запишување во судскиот регистар 
на организациите на ,здружениот труд, бидејќи се 
само дел од работна.та целост во која спаѓаат и ра-
ботниците од Скопје и работниците во Одделението 
за лиценци во Белград. Освен тоа, Одлуката за ор-
ганизирањето на Патентното биро во основна орга-
низација на здружениот труд е донесена спротивно' 
на член 35 став 3 на тој закон, бидејќи за неа гла-
сале само 7 работници во Патентното биро, што е 
помалку од половината работници во таа работна 
единица, која брои вкупно 15 членови. Најпосле во 
предлогот се наведува дека Работната организација 
Патентцентар има големи деловни загуби, дека против 
неа се води постапка на присилно порамнување, и 
дека поради тоа не е време за организациони про-
мени внатре во таа работна организација. 

Од наведените причини, подносителите на пред-
логот предлагаат Судот да ја поништи Одлуката за 

организирањето на Патентното биро во основна ор-
ганизација на здружениот труд. 

Со одговорот на предлогот работниците во Па-
тентното биро ги оспоруваат наводите во предлогот 
и тврдат дека претставуваат работна целост, согла-
сно со Статутот на Работната организација. Имено, 
Патентното биро е една од пет организациони еди-
ници на Работната организација, според член 10 на 
Статутот, и како такво е рамноправно со Деловни^ 
цата во Скопје и со Бирото за лиценци и авторски 
-права што се исто така работни единици во Работ-
ната организација. Што се однесува до наводите во 
предлогот дека Одлуката е донесена во неправилно 
спроведена постапка, работниците во Патентното 
биро го доставија записникот за текот на собирот на 
работниците и оригиналниот текст на Одлуката, од 
кој се гледа дека на собирот присуствувале 16 ра-
ботници. а за Одлуката гласале 12, додека оригинал-
ниот текст на Одлуката го потпишале 10 работници 
во Патентното биро. 

Работниците во Патентното биро наведуваат дека 
тие единствено остваруваат доход во Работната ор-
ганизација, а немаат никаков зпзид во распределбата 
на тој доход и ги поднесуваат последиците на пог-
решното работење на другите работници во Работ-
ната организација, бидејќи примаат минимални ли-
чни доходи. 

Од сите наведени причини предлагаат Устав-
ниот суд да ја потврди нивната одлука и да го од-
бие предлогот на другите работници во Работната 
организација Патентцентар. 

II. Во претходната постапка и на јавната рас-
, права, Уставниот суд на Југославија" утврди дека 
предметот на дејноста на. Работната , организација 
Патентцентар е идентичен со предметот на дејноста 
на Патентното биро. бидејќи самата работна органи-
зација е основана и регистрирана за вршење работи 
на пласирање и заштита на патенти и пронајдоци 
во Југославија и на заштита на патенти и лиценци 
на странски правни и физички лица во Југославија. 
Освен тие работи, што стручно се вршат во рамките 
на работната единица Патентно биро, Работната ор-
ганизација практично нема никаква друга дејност 
ниту ги развила организационите единици што се 
предвидени со нејзиниот статут. Имено, организа-
ционата единица во Скопје има само еден стручен 
работник што ги вршифаботите во името и за сме-
тка на Патентното бира и тројца работници на ад-
министрацијата, а организационата единица за заш-
тита на лиценци практично и не го развила своето 
работење. 

Од изложеното произлегува "дека во конкрет-
ниот случај постои идентичност помеѓу работната 
единица Патентно биро и работната организација во 
целост. Затоа Патентното биро во рамките на Работ-
ната организација не е работна целост туку за смет-
ка на другите делови врши стручни работи што 

-претставуваат основен и единствен предмет на деј-
носта на таа работна организација. Според тоа, по 
оцена на Уставниот суд на Југославија, во конкрет-
ниот случај треба да се примени одредбата на член 
36 став 2 од Уставот на СФРЈ, според која работ-
ниците во работната организација, во која не пос-
тојат услови одделни нејзини делови да се органи-
зираат како основни организации на здружениот 
труд, ги остваруваат во работната организација 
сите права што ги имаат работниците' во основната 
организација на здружениот труд. 

Затоа, Уставниот суд оцени дека предлогот на 
овластениот предлагач е основан и истиот го уважи, 
а дека Одлуката за организирањето на Патентното 
биро во основна организација на здружениот труд 
Патентно биро во состав на Работната организација 
Патенцентар не е во согласност со член 36 став 2 
од Уставот на СФРЈ. 
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III. Врз основа на наведеното, согласно со член 
32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
на седницата одржана на 12 февруари 1975 година 
Уставниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а 

Се поништува Одлуката за организирањето на 
Патентното биро во Белград во основна организа-
ција на здружениот труд во составот на Работната 
организација Патентцентар во Белград. 

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ју-
гославија во следниот состав: претседавач судија 
Димо Кантарџски и судии Иван Божичевиќ, Арпад 
Хорват, Радојка Катиќ, Ѓуро Меденица, д-р Стане 
Павлич, Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р Иво 
Сунариќ и Таип Таипи. 

У-бр. 268/74 
12 февруари 1975 година 

Белград 

- Го заменува 
претседателот на Уставниот 

суд на Југославија 
судија, 

Димо Кантарџиски, с. р. 
l     

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалисти-
чка - Федеоативна Република Југославија одлучува 
да ,се одликуваат: 

— за заслуги во развивањето на индустриско-
техничката и деловната соработка помеѓу СТОПАн-
ските 1 организации на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Република Италија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Francesco Rota, потпретседател на компанијата 
FIAT; 

Nicolo Giola, генерален директор на FIAT; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ГЕРДАН 

Bracco Сеѕаге, директор на фабриката за пат-
нички возила FIAT; 

Riccardo Chivino, советник на генералната ди-
рекција на FT АТ; 

Bagna Mario, директор на заедницата за над-
ворешно производство на FIAT. 

Бр. 150 
4 ноември 1974 година 

Белград 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

197. Уредба за Управата на деловните згради 
на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации — — — - — 377 

198. Уредба за Сервисот за одржување на 
објектите за потребите за репрезентација 
на сојузните органи — — — — — — 37Ф 

199. Одлука за формирање на продажните це-
ни за свех-ѕо пилешко месо според услови-
те на пазарот — — — — — — — 378 

200. Одлука за ослободување од полагање Ца 
депозити по кредитите при увозот од стран-
ство за приоритетните гранки и дејности 
од областа на стопанството — — — — 379 

201. Одлука за измена на Одлуката за опреде-
лување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран — — — — — — — - — 379 

202. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на Becникот,,Welt am Sonnlag" 380 

203. Решение за забрана на внесувањето и рас-
.турањето на списанието ;,L'express" — — 380 

204. Р^нение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот ,,Die Presse" — — 380 

205. HnneiSa за утводување на v основот за 
определување на боречкиот додаток во 
1975 година — — — . — — —. — — 380 

206: Наредба за утврдување на просечниот ме-
сечен личен доход во Југославија за 1974 
година — —' — — — — — — — 380 

207. Наредба за утврдување на просечниот ме- " 
сечен личен до^од во Југославија за 1974 

- година ' — — — — — — — — — 381 
208 Наредба за утврдување на просечниот ме-

сечен личен доход во Југославија за 1974 
година — — — — — — — — — 381 

209. Наредба за утврдување на износот на лич-
ната и семејната инвалиднина и ортопед-
скиот додаток во 1975 година — — — 381 

210. Наредба за утврдување на износот на до-
датокот за̂  нега и 4 помош од страна на. 
друго лице во 1975 година — — — — 382 

211. Одлука за употребата на средствата на 
Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Заедницата на социјалното 
осигур.ување на воените осигуреници на-
менети за закрепнување на уживателите 
на пензии во 1975 година — — — — 382 

212. Одлука за измена на Одлуката за висо-
чината на помошта за опремата на ново-
родено дете, — — — — — — — — 382 

213. Одлука за измена на Одлуката за висо-
чината на надоместокот на погребните тро-
шоци во случај на смрт на осигурено лице 383 

Одлука за решавање на спорот по повод ор-
ганизирањето на Основната организација 
на здружениот труд Патентно биро во сос-
тавот на Работната организација Патент"' 
центар во Белград — — — — — — 383 

384 Претседател одликувања 
на Републиката, г-
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