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БЕЛГРАД 

БРОЈ 37 ГОД. XXIV 

454. 

Врз" основа на членот 135 став 2 и членот 175 од 
Деловникот на Сојузната скупштина („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 21/67) и точката 6 став 2 од Одлуката 
за формирање Сојузен правен совет и Сојузен еко-
номски совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/68), 
Административната комисија на Сојузната скупшти-
на, на својата 60-та седница од 29 јули 1968 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ И НАГРАДИТЕ НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА КОМИСИИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА, НА ЗАЕДНИЧКИТЕ КОМИСИИ НА ДВА 
ИЛИ ПОВЕЌЕ СОБОРИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА, НА СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ И НА 

СОЈУЗНИОТ ЕКОНОМСКИ СОВЕТ 
1. Претседателите и членовите на комисиите на 

Сојузната скупштина, на заедничките комисии на 
два или повеќе собори на Сојузната скупштина, на 
Сојузниот правен совет и на Сојузниот економски 
совет, како и на нивните работни тела, избрани од-
носно именувани од редот на научните, стручните и 
јавните работници, а кои не се сојузни пратеници 
(во натамошниот текст: членовите на комисиите и со-
ветите), имаат право на дневници и на надоместок 
на патните трошоци според прописите што важат за 
сојузните пратеници, кога патуваат заради учес-
твување во работата на комисиите односно советите 
и нивните работни тела или заради извршување на 
други работи по нивна одлука. 

Членовите на комисиите и советите имаат право 
на дневница за деновите поминати надвор од место-
то на постојаното живеење во износ од 100 динари, 
на надоместок на патните трошоци за превоз со 
железница и за користење кола за спиење, автобус, 
брод или авион, односно на надоместок на трошоци-
те за користење на сопствен патнички автомобил во 
износ од 0,30 динари за 1 поминат километар во 
одење и враќање. 

2. Членовите на комисиите и советите имаат пра-
во на награди за учество на седници на комисиите 
односно советите и нивните работни тела во износ 
од 100 динари дневно. 

Во износот на надоместокот од ставот 1 на оваа 
точка е содржана и наградата за работата на под-
готвувањето и проучувањето на материјалот во вр-
ска со прашањата на дневниот ред на седницата на 
комисиите односно советите наивните работни тела. 

Право на надоместокот од ставот 1 на оваа точка 
немаат функционерите и работниците што работат 
во службите на Сојузната скупштина и Сојузниот 
извршен совет, сојузните органи на управата, со-
јузните совети и сојузните организации, како и ли-
цата што во работата на комисиите односно сове-
тите и нивните работни тела учествуваат како прет-
ставници на општествено-политичките заедници и 
нивните органи или како претставници на опште-
ствено-политичките,. работните и други организации, 

ако вршењето на тие работи спаѓа во нивната редов-
на должност. 

3. Членовите на комисиите и советите имаат пра-
во и чна надоместок на личниот доход што не ќе го 
остварат поради учествување на седниците на ко-
мисиите односно советите и нивните работни тела. 

Членовите на комисиите и советите што вршат 
сахмостојна дејност имаат право на надоместок на 
личниот доход што не ќе го остварат поради учес-
твување на седниците на комисиите односно сове-
тите и нивните работни тела, а кој му одговара на 
личниот доход што, според утврдената даночна ос-
новица го оствариле од таа. дејност во претходната 
година. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'', 
а ќе се применува од 1 јануари 1968 година. 

01/6 бр. 3275/1 
30 јули 1968 година 

Белград 

Административна комисија на Сојузната скупштина 

Претседател, 
Радован Папиќ, е. р. 

455. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ ПРАТЕНИШТВОТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКАТА ПАНАМА НА СТЕ-

ПЕН НА АМБАСАДА 

1. Пратеништвото на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Република Пана-
ма се подига со денот 13 јуни 1968 година на степен 
на амбасада. 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе мерки потребни за извршување на оваа од-
лука. 

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

P. п. бр. 114 
4 септември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, е. р. 
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456. 
Врз основа на членот 240 од Законот за Југо-

словенската народна армија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/64 и 57/65), Врховниот командант на 
оружените сили на Југославија пропишува 

п р а в и л н и к ' . 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СУДОВИНЕ НА ЧЕСТА ЗА РЕЗЕРВНИТЕ 
ПОДОФИЦЕРИ, ОФИЦЕРИ И ВОЕНИ СЛУЖБЕ-

НИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за судовите на честа за резер-

вните подофицер^ офицери и воени службеници 
(„Службен лист на СФРЈ'', бр. 37/65) во членот 8 
уводната реченица се менува и гласи: 

„Како престапи во смисла на овој правилник се 
сметаат дејствијата направени надвор од воената 
служба со кои се штети угледот на резервен по-
дофицер, офицер или воен службеник, а согласно 
со членот 237 од Законот за Југословенската народ-
на армија тоа се особено:". 

Член 2 
Членот 14 се менува и гласи: 
„ При судовите на честа постои обвинител и пот-

ребен број заменици. 
Обвинителите при судовите на честа и нивните 

заменици даваат свечена изјава пред истите органи 
како и судиите на тие судови." 

Член 3 
Во членот 20 став 1 зборовите: „Кога ќе дознае" 

се заменуваат со зборовите: „Кога постои основано 
сомневање". 

Во ставот 2 по зборовите: „штом ќе дознае" се 
додаваат зборовите: „дека постои основано сомне-
вање''. 

Член 4 
Во членот 24 став 1 зборовите: „му го доставува 

целиот предмет, заедно со свој предлог, на старе-
шината надлежен за ставање под суд на честа" се 
заменуваат со зборовите: „ќе донесе решение за ста-
вање под суд на честа". 

Во ставот 3 зборовите: „ до старешината на вое-
нотериторијалниот орган кај кој е основан првосте-
пениот суд на честа," се заменуваат со зборовите: 
„до командантот на армиската област,". 

Член 5 
Во членот 25 зборовите: „ќе му го достави пред-

метот со свој предлог на надлежниот старешина за-
ради донесување решение" се заменуваат со зборо-
вите: „ќе донесе одлука4'. 

Член 6 
Во членот 26 став 1 зборовите: „старешината на 

оној военотериторијален орган кај кој е основан 
првостепениот суд на честа" се заменуваат со збо-
ровите: „месно надлежниот командант на воениот 
округ". 

Во ставот 2 зборовите: „Старешината од ставот 
1 на овој член," се заменуваат со зборовите: „Ко-
мандантот на воениот округ,". 

Член 7 
Членот 30 се менува и гласи: 
„Обвинетиот има право да поднесе приговор про-

тив обвинителниот акт вог рок од три дена од денот 
на доставувањето на обвинителниот акт.'' 

Член 8 
.Членот 31 се менува и гласи: 
„Лицето против кое се води постапка може во 

текот на целата постапка да има бранител што са-
мото ќе го избере. 

За изборот на бранителот тоа лице е должно по 
ставањето под суд да го извести судот на честа. 

Судот на честа на оптужениот ќе му постави 
бранител по службена должност кога претресот се 
одржува во отсуство на оптужениот поради тоа што 
оптужениот е во бегство или инаку не им е доста-
пен на државните органи. 

Судот на честа може да определи бранител по 
службена должност и кога оптужениот самиот не 
зел бранител, а судот смета дека на оптужениот му 
е потребен бранител. 

Бранителот, по правило, треба да има правна 
подготовка. 

Бранителот има право во текот на постапката 
да ги проучи списите и да ги разгледа прибавените 
предмети што служат како доказ. 

Член 9 
Во членот 33 зборот: „казнува" се заменува со 

зборовите: „огласува за крив". 

Член 10 
Во членот 34 ставот 2 се менува и гласи: 
„Жалба можат да изјават обвинителот и обви-

нетиот. Бранителот може да изјави жалба само ако 
обвинетиот на тоа изречно не му се противи." 

Член 11 
Во членот 36 ставот 2 се менува и гласи: 
„За одржување седница на советот ќе се изве-

сти обвинителот при Вишиот суд на честа, а обви-
нетиот и бранителот — ако тие тоа го бараат или 
ако претседателот на советот најде дека тоа би било 
корисно за разјаснување на нештата." 

Член 12 
Во членот 37 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако барањето за заштита на законитоста е 

покренато на штета на осудениот, а Вишиот суд на 
честа најде дека е основано, тој само ќе утврди дека 
постои повреда на законот, не засекувајќи во прав-
осилноста на пресудата." 

Член 13 
По членот 37 се додава нов член 37а, кој гласи: 
„Постапка окончена со правносилна одлука на 

судот на честа може да се повтори согласно со од-
редбите на Законикот за кривичната постапка. 

Согласно со одредбите на Законикот за кривич-
ната постапка се врши вонредно ублажување на 
казната." 

Член 14 
Во членот 38 на крајот на ставот 4 се става за-

пирка и се додаваат зборовите: „како и трошоците 
за доаѓање на седницата на второстепениот суд, 
ако барал да биде повикан". 

Член 15 
Во членот 47 став 2 реченицата: „Молбата се 

доставува преку старешината што го ставил осуде-
ниот под суд на честа." се брише. 

Член 16 
Во сите членови, освен во членот 8 точка 2 и во 

називите на одделите зборот: „дисциплински" и збо-
ровите: „виши дисциплински'' се бришат. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. в. п. бр. 54 
29 август 1968 година 

Белград 
Врховен командант 
на оружените сили 

на Југославија 
Маршал на Југославија 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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457. 
Врз основа на точката 8 од Одлуката за усло-

вите за склучување заеми кај Меѓународната банка 
за обнова и развој („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/68), во согласност со сојузниот секретар за сто-
панство, сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА 
КАКО ДОКАЗ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИ-
ТЕ ОД ТОЧКАТА 7 НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ЗАЕМИ КАЈ МЕЃУНАРОДНА-

ТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

1. Овластената банка што, во смисла на точката 
3 од Одлуката за условите за склучување заеми кај 
Меѓународната банка за обнова и развој (во ната-
мошниот текст: Одлуката), ќе биде избрана за под-
несување на Меѓународната банка предлози за склу-
чување заеми и за склучување договор за заем со 
таа банка, е должна, во смисла на одредбите од точ-
ката 7 на Одлуката, да му поднесе на Сојузниот из-
вршен совет докази, како за себ£ така и за другите 
овластени банки што ќе учествуваат во користената 
на заемот односно што ќе дадат гаранции по тој 
заем, и тоа: 

1) преглед на ангажираниот девизен кредитно- . 
-гаранцији потенцијал, на образецот бр. 1 од Упат-
ството на Народната банка на Југославија, бр. 
94/VI-44 од 3 јуни 1968 година, за спроведувањето 
на Одлуката за височината* на износите до кои ов-
ластените банки можат во 1968 година да користат 
кредити во странство и да бидат гаранти по кредит-
ни работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/68); 

2) состојба на кредитниот фонд во девизи и на 
девизниот кредитно-гаранциски потенцијал, на об-
разецот бр. 2 од истото упатство; 

3) преглед на кредитните работи и на дадените 
гаранции што не го товарат девизниот кредитно-га-
ранциски потенцијал, на образецот бр. 3 од истото 
упатство. 

Во овие прегледи односно состојба овластената 
банка ќе ја прикаже состојбата на последниот ден 
во месецот што му претходи на месецот во кој на 
Сојузниот извршен совет му се поднесува барањето 
во смисла на "ставот 2 точка 7 од Одлуката, завере-
но од страна на Народната банка на Југославија; * 

4) доказ дека инвеститорот ги обезбедил пот-
ребните средства за финансирање на изградбата на 
објектот во делот што нема да се финансира од 
заемот кај Меѓународната банка, направен на на-
чинот како што е тоа пропишано во членот 70 од 
Основниот закон за изградбата на инвестиционите 
објекти („.Службен лист на СФРЈ", бр. 20/67 и 3Q/68); 

5) докази дека ќе бидат обезбедени средства за 
отплатување на заемите на Меѓународната банка 
(заверен извод од договорот со инвеститорот односно 
со деловната банка, и слично); 

6) гаранција (обврска) дека во случај инвести-
торот да не ги исполни на време своите обврски 
(динарски и девизни) по кредитот кај Меѓународ-
ната банка, сама ќе ги изврши тие обврски без од-
лагање. 

2. Подносителите на барањето од точката 4 на 
Одлуката се должни да поднесат, и тоа: 

1) доказ за обезбедувањето средства за финан-
сирање на изградбата на инвестициониот објект во 
делот што нема да се финансира од заемот кај Ме-
ѓународната банка, според одредбата на членот 70 
точка 3 од Основниот закон за изградбата на ин-
вестиционите објекти, како и изјава дека средства 
за враќање на заемот на Меѓународната банка ќе 
бидат обезбедени; 

2) прегледите од точката 1 под 1 и 3 и состојба-
та од точката 1 под 2 на оваа наредба — за овла-
стената банка што ја избрал инвеститорот, како и 
гаранцијата на таа банка според точката 1 до 6 на 
оваа наредба. 

3. Подносителите на барањето од точ. 3 и 4 на 
Одлуката се должни по завршените меѓународни ли-
цитации да и поднесат на 'Народната банка на Ју-
гославија извештај и докази за височината на де-
лот на девизните средства потребни за плаќање во 
странство што произлегува од тие лицитации. 

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

Бр. 2-1-6769/1 
30 август 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 87 од Законот за сојузните 

органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/61), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

За вршител на должноста директор на Сојузниот 
завод за патенти се определува Славољуб Виторо-
вић директор на Југословенскиот завод за стандар-
дизација. 

В. бр. 67 
4 септември 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

ОДЛИКУВА * А 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги, умешност и 
смелост покажана во текот на народноослободител-
ната војна на организирањето и дејстувањето на 
илегалната радиостаница „Кричач" во окупираната 
Љубљана со чија работа е сторен голем придонес за 
развојот на народноослободителното движење и 
правилното известување на јавноста 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Горшич Милко; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Врелих инж. Милош и Осредкар др инж. Милан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Брајер Цирил, Хартнер инж. Драго, Јершич Ми-
ро, Магајна инж. Божидар; 

СО ОДРЕ!! БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Албрехт-Кеслер Вера, Доленц Јоже, Фурлан-
-Лузнар Антонија, Фурлан Габријел, Кобилица Ру-
долф, Ласич-Том инж. Вида, Матул Неда, Моравец-
Врховец Стана, Можина РХгнац, Штурм Феодора, 
Штура Вида, Трстењак-Квас Тончка, Залокар др 
Ана; 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Браухер Франц, Бутинар Иво, Фурлан др Борут, 
Хартнер Бранко, Кобал-Среботњак Тоника, Павлин 
Алојз, Прохинар Цирил, Старе инж. Остој, Шемрл 
Јул иј, Шишка Мара. 

Бр. 161 
16 ноември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославит 
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги стечени во ра-
ботата во областа на стопанскиот, културниот и оп-
штествениот развиток на земјата 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 

ЅВЕЗДА 
Рачић Божо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Илешич др Светозар, Поточни«: др Миха; 
за особени заслуги на полето на јавната дејност 

со која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 

ВЕНЕЦ 
Вмлхар Сречко; 
за заслуги и постигнати успеси во социјалистич-

ката изградба, на земјата 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 

ЗРАЦИ 
Калан Павле; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Цеферин Франц, Дорник Петер, Комељ Бото, 

Ријавец Јосип, Шваб Митја; 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 

ЅВЕЗДА 
Чуфер Франц, Гашпершич-Криж Соња, Модиц 

Станко, Павшич Леополд, Жарко-Шулигој Савица, 
Веселко Макс, Вољч Јанез; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бизјак Карел, Демшар инж. Јоже, Димец Франц 
Доброволец Франце, Доленц Блаж, Кофол Франц, 
Маринци Станислав, Пагловец Цирил, Превц Винко; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕД АЛ ЈА НА ТРУДОТ 
Гросар Франц, Јеловчан Валентин, Мрак-Ренко 

Јоланда. 
Бр. 162 

16 ноември 1967 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-

ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за работата од особено значење за 
општествениот и научниот напредок на земјата, ка-
ко и за особени успеси во производството 

СО ОРДЕН НА .ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Босанац Крсто, полковник на финансиската 

служба. 
Бр. 163 

20 ноември 1967 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликуваат за особени заслуги и постиг-
нати успеси во социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Дроњак Милојко, Филип Никола, Гашперт Јо-

сип, Мургић-Михалинец Катица, Руње Стјепан, 
Стојановић Миодраг, Вукелић инж. Владимир. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бартолић Младен, Белић Јосип, Ђурманић Лицко, 

Харасти Антун, Хорват Антун, Крушлин Владо, 
Ласић-Бркљачић Маријана, Мургић Јосип, Патафта 
Мијо, Прица Ђуро, Tarade 1л1у,(Трцак Ђуро; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 
Ципек Иван, Гамбирожа Никола, Колар Мијо, 

Крамер Звонко, Вичар Рикард. 

Бр. 164 
22 ноември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

454. Одлука за надоместоците и наградите на 
членовите на комисиите на Сојузната 
скупштина, на заедничките комисии на 
два или повеќе собори на Сојузната скуп-
штина, из Сојузниот правен совет и на 
Сојузниот економски совет — — — — 805 

455. Одлука за подигање пратеништвото на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Републиката Панама на 
степен на амбасада — — — — — — 805 

456. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за судовите на честа на ре-
зервните подофицер!!, офицери и воени 
службеници — — — — — — — — 806 

457. Наредба за документацијата што се под-
несува како доказ за исполнување на у-
словите од точката 7 на Одлуката за у-
слозите за склучување заеми кај Меѓу-
народната банка за обнова и развој — 807 

Решение за определување на должноста ди-
ректор на сојузниот завод за патенти — 807 
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