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327. 

Врз основа на членот 34 став 3 од Законот за 
крајбрежното море, надворешниот морски појас и 
епиконтиненталниот појас на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 22/65), во согласност со држав-
ниот секретар за народна одбрана, сојузниот секре-
тар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ВРШЕЊЕ ПОДВОДНИ АКТИВНОСТИ ВО 

КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за вршење подводни активно-

сти во крајбрежното море на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/67) во членот 2 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„Органите, организациите и поединците што вр-
шат подводни активности од ставот 1 на овој член 
се должни да го обележат на виден начин подрачје-
то на кое ги вршат тие активности. Обележувањето 
се врши со сигнално тело во форма на топка; со пре-
чник 0,50 cm во жолта боја, кое се поставува на 
површината на водата во центарот на зоната." 

Член 2 
Во членот 3 ставот 1 се менува и гласи: 
„Како нуркање со употреба на нуркачка опрема, 

во смисла на овој правилник, се смета престојот под 
морската површина со автономна нуркачка опрема 
на компримиран воздух или со опрема за снабду-
вање со смеска на гасови за дишење' од површи-
ната." 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Како автономна нуркачка опрема, во смисла на 

овој правилник, се смета нуркачката облека со при-
паѓачката опрема за дишење под вода, нуркачки ча-
совник, длабиномер, компас, нож и оловни утеги, 
како и средствата за лична итна медицинска помош." 

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5. 

Член 3 
Во членот 4 став 1 под а) точката 1 се менува и 

гласи: 
„1) зона што го опфаќа морскиот појас во ши-

рочина од ЗОО метра сметајќи од брегот на полу-
островот Превлака ограничена со точките на брегот: 

00 координатата: „А — S = 43°38'55"N, D = 15°54'18"Е 
('рт Оштрица Вела)". 

Член 4 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Во деловите на крајбрежното море што не се 

опфатени со одредбите од членот 4 на овој правил-
ник нуркање со употреба на нуркачка опрема и фо-
тографирање под морската површина југословенски-
те државјани можат да вршат без одобрение, а 
странските државјани — само со одобрение. Одобре-
нието го издава надлежниот орган на внатрешните 
работи во републиката." 

Член 5 
Во членот 12 се додаваат нови точки 1 и 2, кои 

гласат: 
„1) ако при вршењето на подводни активности 

не го изврши обележувањето предвидено во членот 
2 став 2 од овој правилник 

2) ако врши нуркање со употреба на оној вид 
автономна нуркачка опрема која не е предвидена 
во членот 3 став 2 на овој правилник;". 

Досегашните точ. 1 до 3 стануваат точ. 3 до 5. 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Со парична казна од ставот 1 на овој член ќе 

се казни за прекршок странец кој надвор од дело-
вите на крајбрежното море на Југославија наведе-
ни во членот 4 од овој правилник врши без одобре-
ние нуркање со употреба на нуркачка опрема и фо-
тографирање под морската површина." 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 28-14/16 
-10 јуни 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачић е. р. 

328. 

Врз основа на членот 9 ст. 1 и 3 од Законот за 
крајбрежното море, надворешниот морски појас и 
епиконтиненталниот појас на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 22/65), во согласност со со-
јузниот секретар за СТОПАНСТВО, сојузниот секретар 
за внатрешни работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ВО ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИТЕ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ 

Во точката 8 координатата: „А — Ѕ = 43°37'35"N, 
D = 15° 1— 54'48"Е ('рт Оштрица Вела)", се заменува 

1. Во Наредбата за установување забранети зони 
во југословенските внатрешни морски води („Служ-

А—Ѕ=42 0 24'30"N D=18°30'34"E 
В—б=42°24'33"N D=18°30'44"Е 

По точката 1 се додава нова точка 1а, која гласи: 
,,1а) А - S = 42°25'54"N D = 18°41'45"E 

В ~ S = 42°25'51"N D = 18°41'23"E 
C-S=42°26'12"N D=18°41/18/'E 
D - S = 42°26'21"N D=18°41/30/'E 
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бен лист на СФРЈ", бр. 14/67), во точката 1 одред-
бата под 1 се менува и гласи: 

„1) зола што го опфаќа морскиот појас во ши-
рочина од 100 метра кон северниот брег на полу-
островот Луштица, и тоа од местото Шпиљице до 
местото Петровиќи, ограничена со точките на брегот: 

А — Ѕ = 42° 25.9'N, 
В - S = 42° 25.0'N, 

D = 18° 34.4'E 
D = 18° 38.0'E;". 

По одредбата под 1 се додаваат две нови одред-
би, кои гласат: 

„1а) зона Што го опфаќа морскиот појас во ши-
рочина од ЗОО метра, сметајќи од брегот на полу-
островот Превлака, ограничена со точките на брегот: 

А — Ѕ = 42° 24.5'N, 
В ~ Ѕ = 42° 24.5'N, 

D = 18° 30.6'Е 
D = 18° 30.7'Е; 

16) зона што го опфаќа морскиот појас пред 
Бродоремонтниот завод „Сава Ковачевиќ" од Тиват, 
ограничена со следните точки: 

А - Ѕ = 42° 25.9'N, 
В ~~ Ѕ = 42° 25.8'N, 
С - б = 42° 26.2'N, 
D — Ѕ=42° 26.4'N, 

D= 18° 41.8'Е 
D=18° 41.4'Е 
D = 18° 41.3'Е 
D=18° 41.5'Е;". 

Одредбата под 2 се менува и гласи: 
„2) зона што го опфаќа^ морскиот појас во ши-

рочина од ЗОО метра, сметајќи од брегот на островот 
Палагружа;". 

Одредбата под 4 се менува и гласи: 
„4) зона што го опфаќа морскиот појас во ши-

рочина од ЗОО метра, сметајќи од брегот на островот 
Голи;". 

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

Бр. 341-16/12 
10 јуни 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачић е. р. 

329. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТО-
ПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО НА ГЛИНИЦА И АЛУМИНИУМ 

1. На увозот на производите од подолу наведените 
тарифни броеви на Царинската тарифа — специ-
фична опрема за производство на глиница и алу-
миниум, наместо царинските стопи предвидени во 
Царинската тарифа односно во Решението за опре-
делување пониски царински стопи за стоките за кои 
е предвиден царински контингент („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат след-
ните царински стопи: 

Тарифен Наименување Царинска 
број стопа 
1 2 3 

84.10/1 Пумпи со наизменично прскање 
Ех. 

Мембрански пумпи со наизменично 
движење, за расчинување на боксит 12 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 

Специјални центрифугални пумпи 
за база во производството на гли-
ница 12 

84.11/16 Вакуум-пумпи 
Ех. 

Вакуум-пумпи за бела филтрација 
во производството на глиница 12 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
— Компресори со притисок над 40 atm 

за автоклави при расчинување на 
боксит 12 

— Специјални ротациони пумпи за 
база и мазут во технологијата на 
глиница 12 

84.11/5 Друго 
Ех. 
— Дувал ки за бела филтрација на 

глиница, капацитет над 80 m3h 12 
— Дувалки за цевки на пневматски 

конЕеери за глиница 12 
84.13/1 а Ложишта за печки за течни горива 

Ех. 
— Горилкици за печки со течни гори-

ва, за ротациони печки при кал-
цинација на глиница 12 

— Ложишта за течни горива во по-
стројки за изработка на сурови 
аноди и во постројки за залевање 
катоди во производството на алу-
миниум 12 

84.14/1 Печки и апарати за термичка обработка 
на метали, обични 
Ех. 
— Печки за термичка обработка (хо-

могенизација) на алуминиум 12 
84.14/3 Печки за топилници 

Ех. 
Индустриски печки на мазут, за 
подготвување алуминиум за леење 12 

84.14/4в Друго 
Ех. 

Ротациони печки за калцинација 
на глиница 12 

84.17/1г Машини и уреди за перење и сушење 
Ех. 
— Уреди за впарување на лужина во • 

процесот на производството на гли-
ница 12 

— Сушилници за петрол-кокс во по-
стројки за изработка на сурови 
аноди за производство на алуми-
ниум * 12 

84.17/1е Автоматски машини за дестилација и 
евапоризација 
Ех. 
— Плочести изменувани на топлина 

за бела филтрација на глиница 12 
— Дувалки за филтери и печки за 

калцинација на глиница • 12 
84.17/ls Друго 

Ех. 
•— Автоклави со грејани, со мешалки 

и со посатка за сигурност, за рас-
чинување на боксит 12 

— Експандери и експанзиони садови, 
за експандирање на базна пара и 
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за кондензација, во расчинувањето 
на боксит 12 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање или 
пречистување на течности и гасови 
Ex. 
— Ке11у-филтери, за црвена филтра-

ција на глиница 12 
— Диск-филтери, за бела филтрација 

на глиница 12 
— .Барабан-филтери со платно, за бела 

филтрација на глиница 12 
— Цевчести филтери, за бела филтра-

ција на глиница 12 
— Филтери за опрашување на сита 

при калцинација на глиница 12 
— Отпрашувачи со мултициклони и 

со електрофилТери, за ротациони 
печки за калцинација на глиница 12 

— Филтери со ракави во постројки 
за изработка на сурови аноди во 
производството на алуминиум 12 

— Уреди за отпрашување при пнев-
матски транспорт на глиница 

— Специјални филтери за возила, за 
заштита на моторот од глиничен 
прав 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и контрола 
во производството (крански ваги, ваги 

' на конвеери, за мерење на контенери, 
ваги за дозирање) 
Ех. 

Автоматски ваги-дозимери во по-
стројки за изработка на сурови 
аноди во производството на алуми-
ниум 

84.21/1 Машини и апарати за исфрлање пе-
сок и пара и сл., за чистење на ме-
тални предмети 
Ех. 
. Машини за сачмарење во техноло-

гијата на залевање катоди и аноди, 
во производството на алуминиум 

84.21/4е Друго 
Ех. 

12 

12 

12 

12 

Апарати за метализација во произ-
водството на алуминиум 12 

84.22/За Кранови до 50 t носивост 
Ех. 
— Специјални кранови за послужува-

ње на ќелиите во електролизата на 
алуминиум, со купола подвижна во 
сите правци 12 

— Специјални кранови за ракување 
со аноди при печење на аноди што 
се користат во производството на 
алуминиум 12 

84.22/5а Транспортери со гумена или челична 
лента врз база на движење на лен-
тата, со сопствен погон 
Ех. 
— Транспортери со гумена лента на 

сопствен погон, за расфрлање на 
хидрат, во процесот на калцинаци-
јата на глиница 12 

— Транспортери со гумена лента во 
постројки за изработка на сурови 
аноди во производството на алуми-
ниум 12 

84.22/DB Дигалки и витли со потпирање 
Ех. 

Специјални дигалки за ќелии во 
електролизата на алуминиум, 'за 
дигање аноди, со потпирање 

84.22/5д Друго 
Ех. 

12 

— Вибрациони и ќелиски додавани, 
елеватори, ползни транспортери во 
погонот на анодите за производ-
ството на алуминиум 12 

— Специјални уреди за манипулација 
на потрошените аноди во техноло-
гијата на залевањето на анодите во 
производството на алуминиум 12 

— Специјални уреди за манипулаци-
ја во постројка на аноди за произ-
водство на алуминиум 12 

— Подвижни дигалки, од најмалку 50 
тона и височина на дигањето над 
40 метра 12 

— Специјални вертикални елеватори, 
за работа во глиница, со гумена 
лента и со кофички, височина на 
дигањето најмалку 40 метра 12 

84.43/3а Машини за континуирано леење, вер-
тикални 
Ех. 

Специјални машини за континуи-
рано и по лу континуирано леење на 
алуминиум, вертикални 12 

84.43/36 Машини за континуирано леење, хо-
ризонтални 
Ех. 

Специјални машини за континуи-
рано . леење , на алуминиум, хори-
зонтални ' 12 

84.43/2е2 Циркуларни и специјални пили 
Ех. 

Пили за режење на алуминиумон 
блокови и трупци 12 

84.56/3 Уреди за сортирање, флотирање и 
брикетирање 
Ех. 

Специјални уреди за сортирање и 
класификација на боксит 12 

84.56/7 Друго 
Ех. 

' — Магнетски сепаратори, дробилки, 
конусни мелници, мелници со куг-
ли и со чекани со електрични мото-
ри, мешалки со електрични мотори, 
гмечалки, сита и хидраулични пре- . 
си, во постројки за изработка на 
сурови аноди во производството на 
алуминиум 12 

— Специјални мешалки за катодна 
маса во технологијата на залева-
њето на катодите во производство-
то на алуминиум 12 

— Специјални мешалки на излачува-
чите во производството на глиница 12 

— Резонантни сита за излачување на 
глиница 12 

— Дробилки чеканарки, вибрациони 
сита екстрактери за мелење на бок-
сит 12 
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— Мелници за боксит, со вал јаци 12 
— Хидраулични преси за симнување 

на лив и дробилки во технологи-
јата на задевањето на анодите во 
Цроизводството на алуминиум 12 

84.61/2 Други вентили 
Ех. 
— Вентили од специјална конструк-

ција за производство на глиница 
— Вентили и резиња, пеперудести, со 

гумена влошка, со електрична, 
пневматска или рачна команда и 
ротациони затворани, за пневмат-
скиот систем на транспортот на 
глиница 

84.63/1 Склопови на запчести тркала и други 
склопови за менување на брзината 
Ех. 

Редукторски уреди за мешање во 
декантатор за декантација на бок-

„ сит 
85.01/3 Исправани и исправачки апарати 

Ех. 

12 

12 

12 

Силициумски исправачи за елек-
тролиза на алуминиум 

85.ll/la Индустриски печки греани со отпор 
(отпорни) 
Ех. 

Електроотпорни печки во батерија 
за елаборација на алуминиум 

85.11/16 Индустриски и лабораториски печки, 
индукциони 
Ех. 

Нискофреквентни индукциони печ-
ки за користење отпадоци за про-
изводство на алуминиум 

85.19/4 Расклопни апарати, од низок и висок 
напон 
Ех. 

Расклопни апарати од висок напон, 
за електролиза на алуминиум-

85.19/5 Разводни уреди со вградени апарати 
(командни, 'разводни и сигнални та-
бли, пултови и ел.) 
Ех. 

Разводни уреди со вградени апа-
рати за електролиза на алуминиум 
(уреди за автоматска регулација 
на ќелиите во ормани) 

87.02/Зг, Камиони-теглачи 
Ех. 

Камиони-теглачи со специјално 
хидраулично седло, пригоден!! за 
превоз на глиница до погонот за 
електролиза 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
87.14/5 Други возила 

Ех. 
Специјални полуприколки за тран-
спорт на глиница и на лонци за 
течен алуминиум, носивост над 
10 t 12 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, проверу-
вање, анализа и автоматска контрола 
Ех. ' 

Лабораториски „Pilot-plant" за 
контрола на технолошкиот процес 
на добивањето на глиница и алу-
миниум 12 

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

Бр. 3-3351/2 
14 мај 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

330. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
- и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 

стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
• 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-

дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БИЈЦИ, 

НАВРТКИ И ПОДЛОШКИ 

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

Виј ци со шестространа глава со 
голем отвор на клучот, средна класа 
на изработка — — — — — — JUS М.В 1.066 

Увртни виј ци со прстенесто се-
чило на завршетокот, фина класа на 
изработка — — — — — — — JUS М.В1.282 

Навртки за долги трнови, фина 
класа на изработка, со фин навој — JUS М.В1.621 

Самоосигурителни шестострани 
навртки, фина класа на изработка"— JUS M.BL622 

Самоосигурителни шестострани 
навртки, фина класа на изработка, 
со фин навој — — — — — — JUS М.В1.623 

Шестострани навртки со назабен 
венец, средна класа на изработка — JUS М.В1.624 

Шестострани навртки за завару-
вање, средна класа на изработка — JUS М.В1.625 

Цилиндрични навртки за зако-
вана, средна класа на изработка — JUS М.В1.626 

Затворени навртки, средна класа, 
на изработка — — — — — — JUS М.В1.627 

Затворени навртки, средна класа 
на изработка, со фин навој — — — JUS М.В1.628 

Шестострани навртки со голем от-
вор на клучот, средна класа на из-
работка — — — — — — — — JUS М.В1.629 

Ниски четвртести навртки, за оп-
шта примена — — — — — JUS* М.В1.641 

Ниски четвртести навртки, фина 
класа на изработка — — — — ~ JUS М.В1.643 

Ниски затворени навртки, средна 
класа на изработка — — — — — JUS М.В1.650 

Ниски затворени навртки, средна 
класа на изработка, со фин навој — JUS М.В 1.651 

Навртки со челен врез, фина кла-
са на изработка — — — — — — JUS М.В1.660 

Нарецкани навртки, фина класа 
на изработка — — — — — — JUS М.В1.670 

Тристрани навртки, фина класа 
на изработка — — — — — — JUS М.В 1.700* 

Подлошки за високо преднапрег-
нати споеви во челични конструкции JUS М.В2.030 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1971 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Ниски четвртаести навртки. Изра-
ботка 3. Метрички навој — Ml, 7 
до М10 — — — — — — — — JUS М.В1.641 

Ниски затворени навртки. Изра-
ботка 3. Метрички навој — М4 до М72 JUS М.В1.650 

Навртки со челни зарези. Изра-
ботка 3. Метрички навој — Ml до М20 JUS М.В1.660 

Високи нарецкани навртки. Изра-
ботка 3. Метрички навој — Ml до М10 JUS М.В1.670 

Тристрани навртки. Изработка 3. 
Метрички навој — М4 до М24 — — JUS М.В1.700 
донесени со Решението за донесување југословенски 
стандарди за навртки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/52). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 јануари 1971 
бодина. 

Бр. 12-2929/1 
25 мај 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА 
НА КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, БАЧ-
КА ПАЛАНКА, ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА 
НА ВОНРЕДНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА ВИШОКОТ НА РАСХОДИТЕ НАД ПРИХОДИ-
ТЕ ВО ФОНДОТ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1966 И 1967 ГО-' 
ДИНА, ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БАЧ 

I. Собранието на Комуналната заедница на со-
цијалното осигурување на работниците, Бачка Па-
ланка, во јуни 1968 година ја донесе Одлуката за 
определување на стапката на вонредниот придонес 
за покривање на вишокот на расходите наД прихо-
дите во Фондот на здравственото осигурување на 
работниците за 1966 и 1967 година, за подрачјето на 
општината Бач („Службени лист општине Бачка Па-
ланка", бр. 7/68). Со оваа одлука е воведен вонреден 
придонес по стапка од 2°/о од нето личниот доход што 
се должни да го плаќаат осигурениците од подрачјето 
на општината Бач од 1 јули 1968 година до 31 де-
кември 1969 година. 

На седницата одржана на 15 декември 1969 го-
дина собранието на Комуналната заедница на со-
цијалното осигурување на работниците, Бачка Па-
ланка, ја донесе Одлуката за измена и дополнение 
на Одлуката за определување на стапката на вон-
редниот придонес за покривање на вишокот на рас-

ходите над приходите во Фондот на здравственото 
осигурување за 1966 и 1967 година, за подрачјето на 
општината Бач („Службени лист Општине Бачка 
Паланка" бр. 1*2/69), со која се продолжува обврската 
за плаќање вонреден придонес по истата стапка до-
дека не се покрие утврдениот вишок на расходите 
над приходите. 

Собранието на општината Бач поднесе предлог 
да се оцени законитоста на Одлуката донесена на 
15 декември 1969 година, со која се продолжува об-
врската за плаќање вонреден придонес, тврдејќи 
дека таа одлука е донесена спротивно на одредбите 
на членот И од Основниот закон за организацијата 
и финансирањето .на социјалното осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 29/66, 
52/66, 12/67 и 54/67), бидејќи пред донесувањето на 
одлуката не е спроведена консултација на осигуре-
ниците. 

II. Со членот 11 од Основниот закон за органи-
зацијата и финансирањето на социјалното осигуру-
рување е пропишано дека заедниците на социјал-
ното осигурување, пред донесувањето на општите 
акти -со кои се регулираат правата на осигурените 
лица или се утврдуваат обврските во врска со обез-
бедување средства за фондовите на социјалното 
осигурување, се должни да спроведат поширока кон-
султација на осигурениците заради непосредно при-
бавување на Нивните мислења и предлози. Во кои 
случаи и на -кој начин ќе се врши консултација на 
осигурениците поблиску се определува со статутот 
на заедницата на социјалното осигурување. Членот 
14 од Статутот на Комуналната заедница на соци-
јалното осигурување на работниците, Бачка Па-
ланка, предвидува консултација на осигурениците, 
помеѓу другото, пред донесувањето на општиот акт 
со кој се регулира начинот на покривањето на ви-
шокот на расходите над приходите утврден во ра-
ботењето на Фондот на здравственото осигурување. 

Од ова произлегува дека Комуналната заедница 
на социјалното осигурување на работниците, Бачка 
Паланка,, пред донесувањето на одлуката за опреде-
лувањето на вонреден придонес е должна да спро-
веде консултација на осигурениците. Комуналната 
заедница на социјалното осигурување, исто така,1 

и пред одлучувањето за измените и дополненијата1 

на одлуката за вонредниот придонес е должна д а ј 
спроведе консултација на осигурениците. Измените 
и дополненијата на прописите и општите акти се 
донесуваат по истата постапка по која се донесу-
ваат и првобитните прописи односно општи акти. 
Комуналната заедница на социјалното осигурување 
на работниците, Бачка Паланка, според тоа, пред 
донесувањето на одлуката за продолжувањето на 
обврската за плаќање вонреден придонес, беше 
должна да ги запознае осигурениците со состојбата 
на наплатувањето на вонредниот придонес и со по-
кривањето на вишокот на расходите над приходите 
w да ја образложи потребата од продолжување на 
важењето на одлуката за вонредниот придонес. При 
донесувањето на одлуката беше потребно да се раз-
гледаат мислењата и предлозите на осигурениците 
и оправданите барања, по можност, да се задоволат. 

III. Врз основа на изложеното, Уставниот суд на 
Југославија, врз основа на членот 241 став 1 точка 
3 од Уставот на СФРЈ 

о д л у ч и 
1. Се утврдува дека заедниците на социјалното 

осигурување, пред одлучувањето за измена и допол-
нение на општите акти, се должни да спроведат кон-
султација на осигурениците, ако, врз основа на 
членот 11 Од Основниот закон за организацијата и 
финансирањето pia социјалното осигурување, се 
должни да спроведат консултација на осигурени-
ците пред донесувањето на тие општи акти. 

2. Се поништува Одлуката за измена и допол-
нение на Одлуката за определување на стапката на 
вонредниот придонес за покривање на вишокот на 
расходите над приходите во Фондот на здравстве-
ното осигурување на работниците за 1966 и 1967 го-
дина, за подрачјето на општината Бач, донесена од 
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собранието на Комуналната заедница на социјално-
то осигурување на работниците, Бачка Паланка, на 
15 декември 1969 година („Службени лист општине 
Бачка Паланка", бр. 12/69). 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени лист општине Бачка 
Паланка". 

IV. Оваа одлука је донесе Уставниот суд на Ју-
гославија во состав: претседател на Судот Блажо 
Јовановиќ и членови на Судот: Иван Божичевиќ, 
Неда Божиновиќ, д-р Јован Ѓорѓевиќ, д-р Алексан-
дар Фира, д-р Асен Групче, д-р Иво Сунариќ и Јоже 
Земљак. 

У бр. 52/70 
27 април 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 

органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67 и 
50/69), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Се разрешува Радо Трошт од функцијата на по-
мошник директор на Сојузната управа за царини. 

Б. бр. 38 
14 мај 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на -чл. 70 и 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67 и 
50/69), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИ-

ЈАЛНА ПОЛИТИКА 

За цомошник претседател на Сојузниот совет за 
здравство и социјална политика се назначува д-р 
Иво Маљковић здравствен советник — претседател 
на Инвалидско-пензионата комисија на Комунални-
от завод за социјално осигурување во Задар. 

Б. бр. 39 
20 мај 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на чл. 70 и 80 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67 и 
50/69), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД 

За помошник претседател на Сојузниот совет за 
труд се назначува Тодор Вујошевић, досегашен по-
мошник директор на Сојузниот завод за социјално 
осигурување. 

Б. бр. 40 
20 мај 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67 и 
50/69), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник сојузен секретар за финансии се 
назначува Дамјан Папиќ, началник на Одделението 
за имотно-правни работи во Сојузниот секретаријат 
за финансии. 

Б. бр. 41 
20 мај 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е, р. 

Врз основа на членот 69 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67 и 
50/69), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 

ТРГОВИЈА 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за на-
дворешна трговија се назначува Витеслав Ваничек, 
помошник главен директор на Економско-технички-
от завод — Инженеринг импорт-експорт, Осиек. 

В. бр. 42 
20 мај 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 
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Врз основа на членот 43 став 3 од Законот за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВ-
СТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ 

За секретар за законодавство и организација во 
Сојузниот извршен совет се назначува Миленко 
Кангрга, досегашен секретар за законодавство и 
организације' во Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 43 
20 мај,-1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузната 
.управа („Службен лист на СФРЈ",, бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ 
НА ПОЛИТИКАТА И ПРОЕКЦИЈАТА НА ДОЛ-
ГОРОЧНИОТ РАЗВОЈ НА КАДРИТЕ И ОБРАЗО-

ВАНИЕТО 

I. Во состав на Комисијата за утврдување на 
предлогот на политиката и проекцијата на долго-
рочниот развој га кадрите и образованието се име-
нуваат: 

за претседател:. 
1) Вукашин Ми^уновиќ, претседател на Сојуз-

ниот совет за образование и култура; 
за членови: 
2) Мустафа Бектиќ, советник во Сојузниот со-

вет за труд; 
3) Живан Берисављевиќ, републички секретар 

за образование, наука и култура на СР Србија; 
4) Винко Билиќ, заменик републички секретар 

за просвета, култура и физичка култура на СР Хр-
ватска; 

5) Стева Безданов, заменик претседател на Со-
јузниот совет за образование и култура; 

6) Јово Брекиќ, професор на Економскиот ин-
ститут, Загреб; 

7) Душан Брезник, управник на Центарот за 
демографски истражувања, Белград; 

8) д-р Душан Чалиќ, професор на Свеучилиште-
то, Загреб; 

9) проф. д-р Драгољуб Денковиќ, член на Со-
јузниот совет за координација на научните деј-
ности; 

10) Џабир Џабири, помошник претседател на 
Сојузниот совет за труд; 

11) д-р Драгутин Франковић, директор на Ју-
гословенскиот завод за проучување на училишни и 
просветни прашања, Белград^ 

12) проф. д-р Јован Глигориевиќ, проректор на 
Универзитетот во-Белград и член на Комисијата на 
Заедницата на југословенските универзитети за на-
ставни прашања; 

13) д-р Светомир Јауковић помошник претседа-
тел на Сојузниот совет за здравство и социјална по-
литика ; 

14) д-р Јанез Јеровшек; доцент на Високата 
школа за социологија, политички науки и нови-
нарство во Љубљана; 

15) д-р Томислав Марковиќ, стручен соработник 
на Сојузниот завод за социјално осигурување; 

16) Радмила Матиќ, член на Извршниот совет 
на СР Босна и Херцеговина; 

17) д-р Миливое Николиќ, директор во Сојузниот 
завод за стопанско планирање; 

18) Роман Оберлинтер, заменик републички се-
кретар за просвета и култура на СР Словенија; 

19) Душан Пекиќ,- генерал-полковник, претстав-
ник на Државниот секретаријат за народна одбрана; 

20) д-р Слободан Ристиќ, секретар на Секрета-
ријатот за развој и унапредување на Сојузната сто-
панска комора, Белград; 

21) Зеќир Робај, член на Извршниот совет на 
САП Косово;, 

22) Драго Роксандић член на Претседателство-
то на Сојузот на младината на Југославија; 

23) Зоран Савовиќ, советник во Комисијата за 
образование и култура на Советот на Сојузот на син-
дикатите на Југославија; 

24) Иван Симеунови^ дипл. инж., секретар на 
Комисијата на Сојузната стопанска комора за струч-
но образование на кадрите во стопанството; 

25) д-р Берислав Шефер, економски советник 
на Претседателството на СКЈ, Белград; 

26) Радивое Шуковиќ, помошник републички се-
кретар за просвета, наука и култура на СР Црна 
Гора; 

27) Душан Томановиќ, советник во Сојузното 
биро за работите на заложувањето; 

28) д-р Марко Веселица, доцент на Факултетот 
за економски науки, Загреб; 

29) д-р Никола Узунов, член на Извршниот со-
вет на СР Македонија; 

30) д-р Зоран Видаковић професор на Факул-
тетот за политички науки, Сараево; 

31) д-р Војо Вукмирица, професор на Факулте-
тот за политички науки, Белград; 

32) Стојан Замуровић покраински секретар за 
образование и култура на САП Војводина; 

за секретар: 
33) м-р Радомир Главички, советник во Сојуз-

ниот завод за стопанско планирање. 
II. Комисијата наведена во точката I на ова 

решение се наоѓа во состав на Сојузниот совет за 
образование и култура. 

Б. бр. 45 
6 мај 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за примерна работа во 
развивањето полет за остварување на поставените 
задачи, како и за покажување на старешински и 
војнички особини што им служат како пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
десетарите: Ћирић Живадина Миодраг, Лончар 

Ивана Стјепан, Михаиловски Трпе Андрија, Митић 
Живојина Стојан, Ставрић Добросава Петар, Талев 
Димитра Пецо; 

разводник от: Марашевић Јаблана Милисав; 
војникот: Кандић Васе Милорад; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетар ите: Андроић Вилима Иван, Бабић Јове 
Данило, Беркеш Луке Мирко, Докманац Јове Ми-
лан, Дракула Марка Будимир, Ђукановић Милоша 
Момчило, Фиц Јосипа Станко, Филковић Мирка 
Стјепан, Грмаш Стеве Рајко, Ивић Богдана Злати-
бор, Јосиповић Вида Стојан, Кнежевић Нике Миле, 
Ковачевић Боре Душан, Крстић Криста Никола, 
Крушка Вељка Веселин, Лалић Николе Стево, Ло-
трић.Алојза Алојз, Мајсторовић Верољуба Милорад, 
Малиновић Илије Петар, Малиновић Јакова Влајко, 
Мирковић Животе Љубиша, Миловановић Радоми-
ра Милан, Митровић Љубомира Војислав, Новако-
вић Живка Милорад, Османовић Мехе Хајро, Пе-
улић Станка Славко, Пибер Фердинанда Саша, 
Поповић Божидара Слободан, Радановић Јована 
Милан, Рончевић Мирка Иван, Соколовски Ивана 
Кирил, Спасојевић Љубише Драгомир, Стојисавље-
вић Стеве Рајко, Шљивић Османа Салих, Штохера 
Мате Бисер, Турбић Мехе Бајро, Велимир Вукана 
Здравко, Влајић Миодрага Радисав, Водичар Рома-
на Оснар, Врањеш Јована Рајко, Вркљан Мате Јо-
сип, Вученик Стипе Ивица, Вулић Милоша Љуби-
ша, Живић Миодрага Радослав; 

разводниците: Ајдаровић Авидиља Мустафа, 
Бајић Неђе Тодор, Баришић Николе Томо, Ћурић 
Јакова Милан, Даија Зенеда Нешет, Дуванчић 
Стјепана Ивица, Ђурин Петра Велимир, Пендић 
Антона Звонимир, Праштало Ђуре Саво, Савковић 
Станимира Радован, Станић Марка Ивица, Стоја-
новић Велимира Радован, Шумига Мате Јуре, Ва-
сић Благоје Цвијетин; 

војниците: Абрахам Јурја Владимир, Агић Ху-
ма Ремзо, Ахмети Фериза Сабри, Авмети Мегди 
Бајрам, Бабић Сафета Фадил, Балог Лајоша Иш-
тван, Батоз Лазе Љубан, Богојевић Петра Јован, 
Цветковић Петра Бранислав, Чолић Станише Ми-
ломир, Чордић Мехмеда Есад, Чунчић Фрање Иван, 
Дакић Сима Божидар, Дамјановски Богдана Трајче, 
Демир Сма је Осман, Добшај Мартина Мартон, До-
шен Анте Никола, Ђурђевић Душана Ненад, Гли-
шовић Милоја Драган. Гордић Младој а Будимир, 
Хрешик Адама Миша, Идризи Даута Демир, Ива-

новски Костев Драге, Јагушт Јурја Петар, Јакупи 
Имера Зулбеар, Јовановић Трајка Аврам, Јованов-
ски Љубе Мирко, Јурковић Златка Ђорђе, Кадрић 
Ибре Ариф, Калдесић Милоша Миленко, Каровић 
Селима Хамид, Kichl Владимира Јурица, Клинда 
Ђорђа Ристо, Коцић Вукашина Вјекослав, Ковач 
Ђерђа Карољ, Ковачић Ловра Јосип, Краснић Ђе-
мајла Рагиб, Круплан Пава Милан, Кутањац Ду-
шана Станко, Кутузовић Фрање Фрањо, Лончарић 
Драгана Ивица, Љатифи Шукрије Назиф, Љухар 
Сма је Решад, Мангалић Алије Салих, Марас Стје-
пана Иван, Матић Паве Маријан, Меркун Антона 
Јанез, Милановић Љубише ЗорЗ^Ј. Милићевић Ду-
шана Радован, Милинковић Братислава Завиша, 
Митровски Михајла Велимир, Млакар Јанеза Јанез, 
Молк Франца Франц, Оруч, Рашида &£им, Пајазит 
Метиља Пајазит, Пејовић Вуксана СлавЗ^уб, Пер-
чић Зорка Динко, Петран Рудолфа Р у д о л ф а Петро-
вић Бранислава Сава, Петровић С т а н и с л а в ^ Сло-
бодан, Поднар Томе Иван, Пољо Шемсе А д и л ^ П о -
пич Августа Франц, Прашникар Јанеза Мартт4н> 
Прохо Хусе Ибро, Пупавац Боже Душан, Рад£№ 
Фрање Фрањо, Раденковић Миодрага Ратомиру 
Радоја Петра Стеван, Радојевић Остоје Добринко/ 
Рафаиловић Милоша Милан, Рајаковић Јелесин а 
Милош, Размовски Ванћела Спасе, Рифати Веби]е 
Асим. Румора Анте Иве, Ружић Стјепана Фрањо, 
Сандић Рајка Велимир, Силић Салкана Ариф, Со-
френић Симе Јово, Соколовић Радивоја Ђорђе, 
Станковић Боривоја Трајан, Станојевић Марка Јо-
ван, Стевановић Ђорђа Јеротије, Стиснијевски' 
Алексе Милан, Страшески Велков Павле, Шимић 
Ивана Марко, Та лан Мате Стјепан, Тошић Миленка 
Филип, Васиљевић Војислава Миодраг, Војновић 
Лазе Јово, Велков Мана^сиев Страшко, Влаховић 
Михајла Момир, Вујановић Светозара Урош, Вчбић 
Милоја Вељко, Вуковић Богољуба Бранко, Вуковић 
Ибре Сафет, Вуковић Милорада Раде, ^ о њ а н и н 
Рајка Миле, Житија Сећира Муса. 

Бр. 70 
25 мај 1968 година 

Белград 

претседател на 
Републиката, 

Joeiin Броз Тито, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

327. Правилник з и з м е н и и дополненија на 
Правилникот за вршење подводни актив-
ности ,во крајбрежното море на Југо-
славија — — — — — — — -г- — 709 

328. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за установување забранети зони 
во југословенските -внатрешни морски 
води — — — — — — — — — — 709 

329. Решение за определување пониски царин-
ски стопи за специфична опрема за про-
изводство на глиница и алуминиум — — 710 

330. Решение за југословенските стандарди за 
вијци, навртки и подлошки — — — — 712 

Одлука за оцена на законитоста на Одлуката 
на Комуналната заедница на социјалното -
осигурување на работниците, Бачка Па-
ланка, за измена и дополнение на Одлу-
ката за определување на стапката на вон-
редниот придонес за покривање на вишо-
кот на расходите над приходите во Фон-
дот на здравственото осигурување на ра-
ботниците за 1966 и 1967 година, за под-
рачјето на општината Бач — — — — 713 

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

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


