
Четврток, 17 декември 1970 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 56 ГОД. XXVI 

634. 
Врз основа на членот 149 од 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, 50/68, 
13/69, 42/69, 55/69 и 28/70), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ИЗДАВАЊЕТО И 
ПРОМЕТОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА ПРИБАВУВА-

ЊЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

I. Начин и услови на издавањето на обврзници 

Член 1 
Банката може обврзниците за прибавување па-

рични средства (во понатамошниот текст: обврзни-
ците) да ги издава во свое име и за своја сметка ка-
ко и во свое име а за туѓа сметка. 

Банката може да ги врши работите на емиси-
јата на обврзниците во туѓо име и за туѓа сметка. 

Работните и други организации можат да изда-
ваат обврзници само во свое име и за своја сметка. 

Член 2 
Банката може обврзниците да ги издава во свое 

име и за своја сметка само ако ги исполнува оп-
штите услови за подобноста да врши емисија на 
обврзници. 

Условите од ставот 1 на овој член ги пропишува 
гувернерот на Народната банка на Југославија. 

Член 3 
Рокот на амортизацијата на обврзниците не 

може да биде пократок од една година. 

Член 4 
Уписот на обврзниците се врши во рокот што 

издавачот ќе го определи во објавата за уписот, а 
кој не може да биде подолг од 90 дена. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, издава-
чот на обврзниците може да определи рок за упис 
на обврзниците подолг од 90 дена, но не подолг од 
180 дена, ако е во прашање издавање на обврзници 
заради собирање средства за намени што се од оп-
штостопанско односно ^општествено значење. 

Издавачот на обврзниците од ставот 2 на овој 
член е должен пред издавањето на објавата за упис 
на обврзниците да прибави согласност од сојузниот 
секретар за стопанство .за тоа дека обврзниците се 
издаваат за намена која е од општостопанско од-
носно сеопштествено значење, 

Член 5 
Обврзниците можат да се уплатат одеднаш или 

во рати. 
Ако уплатата на обврзниците се врши одеднаш, 

рокот за уплата не може да биде подолг од 90 дена 
од денот на истекот на рокот за упис на обврз-
ниците. 

Ако уплатата на обврзниците се врши во рати, 
рокот за уплата на првата рата не може да биде 

подолг од 90 дена од денот на истекот на рокот за 
упис на обврзниците, со тоа што рокот за уплата 
на целиот износ на запишаните обврзници да не 
може да биде подолг од една година. 

Ако уписникот на обврзниците кој е во работен 
однос даде соодветно обезбедување за наплата (ад-
министративна забрана и ел), се смета како да из-
вршил уплата на запишаниот заем во целост. 

Член 6 
Уплатувачот на обврзницата се здобива со пра-

вото на обврзницата кога ќе го уплати целиот износ 
на кој гласи обврзницата. 

Издавачот на обврзницата може во објавата 
за уписот на обврзницата да утврди дека уплату-
вачот на обврзницата се здобива со правото на об-
врзницата и кога ќе уплати помал износ од износот 
на кој гласи обврзницата, но не помал од 90% од 
тој износ. 

Член 7 
Ако емисијата на обврзниците не успее, изда-

вачот на обврзниците е должен да ја отповика еми-
сијата во рок од 30 дена од денот на истекот на 
рокот за упис односно за уплата на обврзниците. 
Јавното објавување на отповикот на емисијата на 
обврзниците се врши на начинот на кој е објавен 
и уписот на обврзниците. 

Издавачот на обврзниците е должен во рокот 
определен во објавата за упис на заемот (член 147а 
став 2 точка 6 од Законот за банките и кредитните 
работи) да ги врати износите уплатени на име на 
обврзниците, како и да исплати камата на уплате-
ните износи од денот на уплатата до денот на вра-
ќањето. По истекот на рокот за враќање на уплате-
ниот износ каматата престанува да тече. 

Каматата се пресметува по стапката која е во 
објавата за упис на обврзниците утврдена за обврза 
ниците. 

.За исплатата на уплатените износи на обврзни-
ците и каматата важат роковите за застареноста 
утврдени во Законот за застареноста на побарува-
њата („Службен лист на ФНРЈ", бр- 40/53 и 57/54). 

Член 8 
Банката може да даде гаранција за емисијата на 

обврзниците што ја вршат други банки односно ра-
ботни или други организации со која ќе се обврзе 
на извршување на сите или само на определени 
обврски што банката односно работната или друга 
организација како издавач на обврзниците ги пре-
зела спрема уписниците односно спрема корисниците 
на обврзниците. 

Член 9 
Банката што ја врши емисијата на обврзниците 

во свое име а за туѓа сметка или во туѓо име и за 
туѓа сметка, може да ја гарантира уплатата на об-
врзниците во целост. 

Член 10 
Врз гаранциите што банките ги даваат според 

чл. 8 и 9 од оваа уредба важат прописите со кои 
е определен најголемиот износ на гаранцијата кој 
банките можат да го даваат по кредитите за инве-
стиции во стопанството. 
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Член 11 
Издавачот на обврзниците може да се обврзе на 

корисниците на обврзниците, покрај каматата, да 
им даде и други посебни погодности (лутриски зго-
дитоци, намалување во цената на стоките или услу-
гите и сл.). 

II. Начин и услови иа прометот на обврзниците 

Член 12 
Обврзниците можат да се купуваат и продаваат 

непосредно помеѓу заинтересираните лица, и тоа об-
врзниците на доносителот — со непосредна про-
дажба на купувачот, а обврзниците на име — по 
пат на пренос. 

Ако купопродажбата на обврзниците се врши 
непосредно помеѓу заинтересираните лица а обврз-
ниците гласат на име, преносот на обврзниците врз 
купувачот мора да биде заверен од страна на изда-
вачот на обврзниците или од страна на органот над-
лежен за заверување на потписи. 

Член 13 
Обврзниците можат да се пуштаат во промет и 

со посредство на банките што ги. исполнуваат усло-
вите определени со оваа уредба (член 15). 

Банката што посредува во прометот на обврзни-
ците, е должна на купувачот и на продавачот да им 
издаде потврда за извршениот промет, а ако се во 
прашање обврзници на име — должна е да изврши 
и заверување на преносот на обврзниците. 

Член 14 
Купопродажбата на обврзниците се врши според 

цената што ќе се постигне помеѓу купувачот и про-
давачот (пазарна цена). Пазарната цена може да 
биде над или под номиналната вредност назначена 
на обврзницата. 

Член 15 
Посредувањето во прометот на обврзниците може 

да го врши банката која ќе обезбеди непречено вр-
шење на овие работи, како и водење евиденција за 
тоа, што ќе ја утврди сојузниот секретар за фи-
нансии. 

Банката што посредува во прометот на обврз-
ниците е должна, пред да започне со работењето, 
да го извести за тоа Сојузниот секретаријат за фи-
нансии. 
_ Член 16 

За вршењето на работите во врска со прометот 
на обврзниците банката може да наплати на име 
провизија најмногу 1%о (еден промил) од купопро-
дажната цена, со тоа што износот на провизијата 
да не може да изнесува помалку од 3 динари 
ниту повеќе од 100 динари за еден налог за купо-
продажба на обврзници. 

Провизијата од ставот 1 на овој член ја плаќаат 
продавачот на обврзницата, ако помеѓу купувачот 
не е договорено поинаку. 

Член 17 
Банката што ги исполнува условите од членот 

15 на оваа уредба може работите во врска со про-
метот на обврзници да ги врши и преку свои фи-
лијали 

Член 18 
Банката што посредува во прометот на обврз-

ници е должна на Сојузниот секретаријат за фи-
нансии да му доставува еднаш месечно податоци за 
прометот на обврзниците-

Податоците од ставот 1 на овој член ќе ги утвр-
ди сојузниот секретар за финансии. 

Член 19 
Здружението на банките на Југославија ќе ор-

ганизира размена на податоци помеѓу банките за 
понудите за прометот на обврзниците. 

Член 20 
Загубените обврзници можат да се амортизираат 

само ако гласат на име. 
Амортизацијата се врши според правните пра-

вила за вонпроцесната постапка. 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"; 

P. п. бр- 191 
10 декември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

635. 
Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за 

мерките за извршување на Претсметката на сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството за 1970 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/70 и 47/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДЕЛОТ 
НА УЧЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕ-
ДИТИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИ-
ТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТА, ПРИРО-

ДЕН ГАС И ЦЕМЕНТ 

1. Вкупниот износ од 278,000.000 динари, наведен 
во членот 8 став 1 на Законот за мерките за извр-
шување на Претсметката на средствата на федера-
цијата за инвестиции во стопанството за 1970 годи-
на, се распоредува, и тоа: 

1) износот од 218,000.000 динари — за извршува-
ње на делот на учеството на федерацијата за кре-
дитирање на изградбата на капацитети за производ-
ство на нафта и природен гас; 

2) износот од 60,000.000 динари — за извршување 
на делот на учеството на федерацијата за кредити-
рање на изградбата на капацитети за производство 
на цемент. 

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

P. п. бр. т 
10 декември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Митја Рибичич, е. р. 

636. 
Врз основа на членот 20, во врска со членот 13 

став 1 и чл. 16 и 38 од Законот за формирањето и 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 

ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Работните организации, што во текот на 1970 
родина не вршеле ниту им е одобрувано покачување 
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на мзлопродавните цени на млекото до вкупно 0,30 
динари за еден литар, можат самите да ги покачат 
малопродавните цени на млекото што постоеле на 
29 октомври 1970 година, и тоа за неискористената 
разлика на покачувањето до 0,30 динари за еден 
литар. 

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

Р п. бр. 184 
10 декември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

637. 
Врз основа на членот 19 став 1 и членот 20 ст. 1 

и 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 
50/69, 55/69, 32/70, 47/70 и 53/70) и членот 37 став 2 од 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр- 27/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и увоз 

е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 
45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54 67, 11/68, 13/68, 
19 68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 22/69, 24/69, 
27/69, 51/69, 56/69, 36/70, 38/70, 44/70 и 54/70) во коло-
ната 6 се вршат следните измени: 

1 2 3 4 5 

Во секторот 0 — Производи за храна 

187 043-00-10 Јачмен г д к РК 
190 044-00-11 Пченка жолта г д к РК 
191 044-00-12 Пченка бела г д к РК 
192 044-00-13 Пченка чинквантин г д к РК 
193 044-00-19 Пченка друга ГДК РК". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ' ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе, се применува врз работите што ќе се 
склучат и ќе и се пријават на банката од тој ден. 

Р. п. бр. 190 
10 декември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

638. 

Врз основа на членот 37 став 2, во врска со членот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), 
во врска со членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70 и 53/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗ-

ВОДИ 

1. Се утврдуваат стоковните контингенти за увоз на следните производи: 

Реден Шифра од Номен- __ Тарифен број од __ л 
број клатурата СИТ Наименување Царинската тарифа Количина во тони 

022-30-10 

-024-00-20 
-024-00-30 
-024-00-50 

-041-00-10 
-043-00-10 
-044-00-11 
-044-00-12 
-044-00-13 
-044-00-19 
-045-10-10 

Млеко свежо 
Сирења: 
трапист сирење 
ементалер сирење 
сирења бели меки 
Зрнеста храна за добиток: 
пченица (деградирана) 
јачмен 
пченка жолта 
пченка бела 
пченка чинквантин 
пченка друга 
'рж 

04.01/1 

04.04/16 
04.04/1в 
04.04/lr, 2 

10.01/16 
10.03/4,3 
10.05/2,3 
10.05/2,3 
10.05/2,3 
10.05/2,3 
10.02 

10.000 
2.000 

400.000 
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Носител на стоковните контингенти од ставот 1 
на оваа точка е Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Народната банка на Југо-
славија, ќе ги утврди, водејќи сметка за склуче-
ните трговски и други спогодби, износот и видот 
на девизите, а по потреба, и земјата од која се врши 
увозот, како и динамиката на користењето па де-
визите за увоз на производите од точката 1 на оваа 
одлука. 

3. Сојузната дирекција за резерви па прехран-
бени производи, во рамките па износот и видовите на 
девизите утврдени во смисла на точката 2 од оваа 
одлука ќе изврши, по правило, избор на најповолен 
увозник за увоз на производите од точката 1 на 
оваа одлука, врз основа на одржано јавно надда-
вање односно врз основа на претходно извршено 
собирање на понуди. На избраниот најповолен увоз-
ник Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи ќе му издаде решение за увозот на произ-
водите од стоковните контингенти. 

4- Увозот на производите во границите на кон-
тингентите од точката 1 на оваа одлука може да 
се врши до 30 јуни 1971 година. 

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

P. п. бр. 189 
10 декември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

639. 
Врз основа на членот 5 став 3 од Законот за по-

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

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ 
СО НАПЛАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ 
УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Од средствата остварени со наплата на посеб-
ните давачки при увозот на земјоделски и прехран-
бени производи, му се доделуваат 60 милиони дина-
ри на Фондот за унапредување на производството 
и пласманот на добиток и добиточни производи (во 
понатамошниот текст: Фондот). 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се 
користат за остварување па програмата за извозот 
на добиток и добиточни производи во 1971 година, 
што ќе ја усвои управниот одбор на Фондот, а ќе му 
се ставаат на располагање на Фондот по истекот на 
секое тримесечје сразмерно со остварувањето па таа 
програма. 

3. Остварувањето на програмата на извозот на 
добиток и добиточни производи го следи Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија и врз основа 
на утврдената состојба и дава на Народната банка 
на Југославија налог за исплата на делот на сред-
ствата на Фондот според точката 2 на оваа одлука. 

4. Работните организации — членки на Фондот 
можат да ги користат средствата од точката 1 на 
оваа одлука според одредбите на правилникот за 
организацијата и работата на фондот. 

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

P. п. бр. 185 
10 декември 1970 годила 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

640. 

Врз основа на членот 19 став 2 и чл. 20 и 22 
став 3 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13Ѓ/69, 20/69, 
50/69, 55/69, 32/70, 47/70 и 53/70), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНА-
ТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА 

ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1970 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична 
потрошувачка во 1970 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/70 и 41/70), во точката 1 износот: 
„612,500.000" се заменува со износот: „640,000.000". 

2. Во точката 2 на крајот на одредбата под 7 точ-
ката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова одредба под 8, која гласи: 

„8) износот од 27,500.000 динари, од што: 
а) износот од 11,850.000 динари — за плаќање на 

увозот на полномашо и обрано млеко во прав; 
б) износот од 15,650 ООО динари — за плаќаше на 

увозот на грав.". 
3. Носител на контингентот на увозот на полно-

масното и обраното млеко во прав и на гравот од 
точката 2 на оваа одлука е Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи. 

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

P. п. бр. 186 
10 декември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

641. 

Врз основа на членот 20 од Законот за Царин-
ската тарифа („Службен лист иа СФРЈ", бр. 34 65, 
49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/68, 52/69, 
22/70 и 25/70), Сојузниот извршен совет донесува 

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

• ЛУБАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 

1. Во Решението за определување царински кон-
тингенти („Службен лист па СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 
48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 30/70, 36/70 и 40/70) во точка-
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та 1 по тар. број 49.11/1 се додаваат десет нови та-
рифни броеви, кои гласат: 
„04,01/3 Сурутка во прав 

23.01/1 Брашно и прав од месо 
23.01/2 Брашно и прав од риби 
23.02 Трици и други остатоци од сеење, мелење 

или други преработки од жита или од ме-
ш у н е с т растенија 

23.03/1 Режанки од шеќерна репа 
23.04 Маслени погачи и други остатоци при до-

бивањето на растителни масла, освен талог 
23 07/1 Добиточна храна подготвена со меласа 
23.07/2 Храна подготвена за животни неспомената 
28.40/Зд Минерални хранива врз база на фосфат 
29.25/1а Уреа со 45% и повеќе азот". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден^од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''. 

P. п. бр. 187 
10 декември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е р. 

642. 

Врз основа на членот 72 во врска со членот 52 
став 1 точ. 2 и 7 од Законот за печатот и за другите 
видови информации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „INTERNATIONAL HE-

RALD TRIBUNE" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „International herald tribu-
ne", бр. 27332 од 30 ноември 1970 година, ште е отпе-
чатено на англиски јазик во Париз. 

Бр. 650-4-1/9 
4 декември 1970 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Радован Стијачић е. р. 

643. 

Врз основа на членот 44 став 2 од Основниот 
закон за административните такси („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/65, 11/66, 54/67, 51/68 и 52/69), во 
врска со членот 6 став 1 од Правилникот за начи-
нот на плаќање административни такси и за еми-
тира ње и употреба на таксени марки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 30/65), во согласност со државниот 
секретар за надворешни работи, сојузниот секретар 
за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА НОВА ЕМИСИЈА 

КОНЗУЛАРНИ ТАКСЕНИ МАРКИ 

1. На 4 јануари 1971 година Народната банка на 
Југославија ќе пушти во оптек нова емисија на кон-

зуларни таксени мерки во апоени од 0,25, 1,00, 5,00, 
6,25, 7,50, 10,00, 12,50, 15,00, 25,00, 37,50, 50,00, 75,00 и 
150,00 динари, како и посебна бесплатна конзуларна 
таксена марка под називот: „gratis". 

2. Конзуларните таксени марки на новата еми-
сија се изработени на специјална бела бездрвна хар-
тија со невидлива заштита во длабок линиски печат. 

3. Конзуларните таксени марки на новата еми-
сија го имаат следниот изглед: 

1) големината на марката, заедно со белиот раб 
(перфорацијата), е 19 милиметри со 33 милиметра; 

2) отпечатокот на марката има димензии 15 ми-
лиметри со 26 милиметри; 

3) во горниот дел на отпечатокот на марката е 
отпечатен текстот: „СФР Југославија" со латиница, 
а под тој текст називот на марката: „конзуларна 
таксена марка" со латиница; 

4) во средниот дел на отпечатокот на марката, 
малку погоре, се наоѓа грбот на СФРЈ, а веднаш 
под грбот вредноста на марката во определен износ 
— апоен, со кратенката за зборот „динар": „д" со 
латиница лево од ознаката на вредноста и „д" со 
кирилица десно од ознаката на вредноста, односно 
на посебната бесплатна конзуларна таксена марка, 
наместо означените кратенки и определениот износ 
— апоен, зборот: „gratis" со латиница; 

5) во долниот дел на отпечатокот на марката е 
отпечатен еден под друг следниот текст: 

• — „конзуларна таксена марка" со кирилица; 
— „конзуларни колек" со латиница; 
— „СФР Југославија" со кирилица; 
6) конзуларните таксени марки на новата еми-

сија се печатени во следните бои, и тоа: 
— марката од 0,25 динари — во темносива боја; 
— марката од 1 динар — во пурпурноцрвена 

боја; 
— марката од 5 динари — во зелена боја; 
— марката од 6,25 динари — во сина боја; 
— марката од 7,50 динари — во кафеава боја; 
— марката од 10 динари — во темнокафеава 

боја; 
— марката од 12,50 динари — во циноберцрзена 

боја; 
— марката од 15 динари — во виолетовосина 

боја; 
— марката од 25 динари — во виолетозоцрвена 

боја; 
— марката од 37,50 динари — во кафеавовиоле-

това боја; 
— марката од 50 динари — во темносина боја; 
— марката од 75 динари — во маслинестозелена 

боја; 
— марката од 150 динари — во црвенокафеава 

боја; 
— марката „gratis" — во портокалова боја. 
4. Конзуларните таксени марки од поранешните 

емисии, што се пуштени во оптек врз основа на 
Решението за пуштање во оптек на конзуларни так-
сени марки (,;Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/61) и 
Решението за пуштање во оптек на нови апоени на 
конзуларни таксени марки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/61), како и дополнително препечате-
ните конзуларни таксени марки, остануваат во оптек 
до потрошувањето на залихите на тие марки. 

5. Ова решение влегува во сила на 4 јануари 
1971 година. 

Бр. 4-14658/1 
27 ноември 1970 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р 
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644. 645. 

Врз основа на членот 117 од Законот за возду-
шната пловидба („Службен лист на СФРЈ" , бр. 12/65), 
во согласност со сојузниот секретар за финансии, 
директорот на Сојузната управа за цивилна возду-
шна пловидба издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТО-
К О Т ЗА ВОДЕЊЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ВОЗДУШ-

НИОТ ПРОСТОР НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Наредбата за надоместокот за водење воз-
духоплови во воздушниот простор на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65, 34/66, 2/68, 38/68 
и 51/69) во точката 2 став 3 табелата се менува и 
гласи: 

„За број пре- з а должина на воздушниот пат за 
летувања во едно прелетување 
текот на месе- — — 

цот од 301 до 650 km над 650 km 

ОД 16 ДО 20 100% од надоме- 97% од надоме-
стокот од стокот од ст. 
ст. 1 и 2 на 1 и 2 на оваа 
оваа точка точка 

ОД 21 ДО 31 97% " 95% ft 

од 32 ДО 45 95% " 90% » 

од 46 ДО 55 85% " 80% »» 

над 56 75% " 70% а и 

2. Во точката 3 став 1 процентот: „5%" се заме-
нува со процентот: „25%", а во ставот 2 процентот: 
„10%" — со процентот: „30%". 

3. Во точката 4 став 1 табелата се менува и 
гласи: 

?,3а 6poj еле- з а должина на воздушниот пат за 
тувања во те- едно прелетување 
кот на месе- — 

цот од 301 до 650 km над 650 km 

од 8 до 16 75% од надоме- 65% од надоме-
стокот од стокот од 
точката 2 ст. точката 2 ст. 

1 и 2 1 и 2 
од 17 до 24 65% а 55% » 

од 25 до 32 50% tt 40% » 

над 32 35% »» 25% и и 

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1971 година. 

09 бр. 11240/1 
14 декември 1970 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа 
за цивилна воздушна 

пловидба, 
Батриќ Јовановиќ, е. р. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерки-
те и начинот за утврдување посебна давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ" , бр. 16/68, 27/68 и 
30/69), во согласност со сојузниот секретар за сто-
панство и сојузниот секретар за надворешна трго-
вија, директорот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ 
НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И П Р Е Х Р А Н Б Е Н И 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прех-
ранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 
33/68, 35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 
10/69, 11/69, 14/69, 18/69, 19/69, 22 69, 23/69, 24/69, 31/69, 
47/69, 52/69, 55/69, 56/69, 11/70, 12/70, 15/70, 20/70, 
27/70, 35/70, 43/70, 46/70, 49/70 и 53/70), во точката 1 во 
одредбата под 114 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додаваат четири нови 
одредби, кои гласат: 
„115) 011-60-11 Јазици 02.01/5 

во износ од 1,00 динари за 
1 килограм; 

116) 011-60-12 Слезинка и крезли 02.01/5 
во износ од 1,00 динари 
за 1 килограм; 

117 011-60-13 Џигер, освен живински 02.01/5 
во износ од 1,00 динари 
за 1 килограм; 

118) 011-60-19 Други внатрешнини за ј а - 02.01/5 
дење 

а) шкембиња 
во износ од 3,70 динари 
за 1 килограм; 

б) друго 
во износ од 1,00 динари 
за 1 килограм. 

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

Бр. 17-815/1 
9 декември 1970 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

цени, 
Никола Ф и л и п о в и ћ е. р. 

646. 

Врз основа на членот 11 став 3 од Основниот 
закон за спречување и сузбивање на заразни бо-
лести („Службен лист на СФРЈ" , бр. 17/64), директо-
рот на Сојузниот завод за здравствена заштита 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА З А Р А З Н И Т Е БОЛЕСТИ 
ЗА КОИ З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О СЕ В Р Ш А Т Л А Б О Р А -

Т О Р И С К И ИСПИТУВАЊА 

1. Лабораториски испитувања задолжително се 
вршат за следните заразни болести: 

1) Активна туберкулоза (Tuberculosis activa), 
2) Анкилостомијаза (Ankylostomiasis), 
3) Бабина треска (Sepsis puerperalis) , 

\ 
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4) Брилова болест (Morbus Brill), 
5) Бруцелоза (Brucellosis), 

. 6) Црн пришт (Anthrax), 
7) Детска парализа (Poliomyelitis acuta), 
8) Дифтерија (Diphtheria), 
9) Дизентерија (Dysenteria-Enterocolitis), 

10) Лепра (Lepra), 
11) Трипер (Gonorrhoea), 
12) Кју треска (Q-febris), 
13) Колера (Cholera asiatica), 
14) Чума (Pestis), 
15) Лајшманијаза-Кала-Азар (Leishmaniasis-Ka-

la-Asar), 
16) Лептоспироза (Leptospirosis), 
17) Маларија (Malaria), 
18) Мек шанкер (Ulcus molle), 
19) Паратифус А и Б (Paratyphus А i В), 
20) Пегавец (Typhus exanthematicus), 
21) Повратна треска (Febris recurrens), 
22) Сакагија (Malleus), 
23) Сифилис (Syphilis), 
24) Скарлатина (Scarlatina), 
25) Шистозомијаза (Schistosomiasis), 
26) Т pax ом (Trachoma), 
27) Цревен тифус (Typhus abdominalis), 
28) Трихиноза (Trichinosis), 
29) Туларемија (Tularemia), 
30) Големи сипаници (Variola vera), 
31) Голема кашлица (Pertussis), 
32) Заразно труење со храна (Toxiinfectio ali-

mentaris), 
33) Заразно воспаление на мозочните ципи (Me-

ningitis epidemica), 
34) Заразно воспаление на мозочните ципи и на 

мозокот (Meningitis serosa и Meningoencep-
halitis), 

35) Жолта треска (Febris flava). 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0103 — 3082/1 
7 декември 1970 година 

Белград 

Го заменува директорот на 
Сојузниот завод за здравс-

твена заштита, 
д-р Панде Дрвошански, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

таа нема карактер на општ акт туку претставува 
само објаснение на веќе постојните прописи на Прет-
пријатието. 

На јавната расправа Судот утврди дека со наве-
дената одлука навистина се врши измена на одред-
бите на општите акти, со кои се пропишани усло-
вите во поглед на потребниот работен стаж при рас-
пишувањето на конкурси. Судот исто така утврди 
дека нацртот на Одлуката не бил предмет на рас-
правање на собири на работниците. 

II. Не може да биде спорен карактерот на 
општиот акт, со кој се менуваат или дополнуваат 
статути односно други постојни општи акти на ра-
ботната организација. Таков е случајот со наведе-
ната одлука. Оттаму оваа одлука е усвоена на начин 
кој е спротивен на членот 81 став 1 од Основниот 
закон за претпријатијата бидејќи за нацртот на Од-
луката не се изјасниле собирите на работните луѓе. 
Почитувањето на прописите за постапката е услов 
за остварување на определени самоуправни права на 
работните луѓе. Покрај тоа повредата на ова право 
редовно повлекува со себе и нарушување на другите 
утврдени самоуправни односи и права, а во конкрет-
ниот случај тоа посебно се одразило на односите, 
правата и должностите на Работничкиот совет и 
Комисијата за внатрешна контрола и надзор на 
Претпријатието „Крушик". 

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

о д л у ч и 
1. Се поништува Одлуката на Работничкиот со-

вет на Претпријатието „Крушик" — Валево, бр. 7/13 
од 29 јануари 1969 година. 

2. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

IV. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
јавната расправа, ја донесе оваа одлука во состав: 
претседател на Судот Блажо Јовановиќ и членови 
на Судот: Неда Божиновиќ, Никола Срзентић, 
д-р Асен Групче, д-р Иво Сунариќ, Иван Божиче-
виќ, Шефкет Маглајлић Јоже Земљак и д-р Алек-
сандар Фира. 

У бр. 244/69 
7 септември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА 
НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ПРЕТПРИЈАТИ-

ЕТО „КРУШИК", НАЛЕВО 

I. Работничкиот совет на Претпријатието „Кру-
шик" — Валево, на седницата одржана на 29 јану-
ари 1969 година, ја донесе Одлуката бр. 7/13 со која 
пропиша за сите работни места, утврдени со Ката-
логот на аналитичката процена на работните места, 
при распишувањето на конкурси, да може да се бара 
како услов најмалку половина од предвидениот ра-
ботен стаж, а за раководните работни места нај -
малку третина од предвидениот работен стаж. 

Комисијата за внатрешна контрола и надзор 
како постојан орган во наведеното претпријатие 
поднесла барање да се поведе постапка за оцену-
вање на законитоста на Одлуката бидејќи за нацр-
тот на Одлуката не се расправало на собири на 
работните луѓе, како што е тоа предвидено со од-
редбата на членот 81 став 1 од Основниот закон за 
претпријатијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/65, 
20/65 и 31/67). 

Според наводите на Работничкиот совет на Прет-
пријатието, за нацртот на Одлуката не се распра-
вало на собири на работните луѓе поради тоа што 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНИОТ НАЧИН НА 
ВРШЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ИЗМЕНИ 
И ЗА СЛУЧАИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ЕДНО НА ДРУГО 
РАБОТНО МЕСТО ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

. СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I. На иницијатива на Тома Томиќ, работник од 
Белград, Уставниот суд на Југославија поведе по-
стапка за оценување на уставноста и законитоста 
на Одлуката за привремениот начин на вршењето 
на организационите измени и за случаите и усло-
вите за распоредување на работниците од едно на 
друго работно место во Сојузниот завод за социјално 
осигурување, која Советот на Сојузниот завод за со-
цијално осигурување (во понатамошниот текст: За-
водот) ја донесе на 19 јуни 1969 година. 

Со одредбата на точката 2 од наведената одлука 
е пропишано дека Советот на Заводот, на предлог 
од директорот на Заводот, може во смисла на изме-
нетиот член 31 од Основниот закон за работните од-
носи (член 32 во пречистениот текст на Основниот 
закон за работните односи / — „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/70) да распореди работник од едно 
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работно место на друго во интерес на службата и 
подобра организација на работата, кога ќе оцени 
дека работникот со повеќе успех може да ја врши 
работата на другото работао место, кога работникот 
тоа изречно го сака а постои можност за друг рас-
поред, кога работите на едно работно место се зго-
лемуваат со оглед на задачите на Заводот, како и 
во случаите кога поради лични околности работни-
кот доаѓа во судир и во неможност да соработува 
со работниците со кои таа соработка е нужна, па 
не е во положба со успех да ги врши задачите на 
своето работно место. Во тие случаи на работникот 
му припаѓа личниот доход според вредноста на ра-
ботното место на кое се преместува. 

Во претставката на подносителот на барањето е 
нагласена несогласноста на оваа одредба на наве-
дената одлука со Законот во поглед на распореду-
вањето на работниците од едно работно место на 
друго „во случај кога поради лични околности ра-
ботникот доаѓа во судир и невозможност да сора-
ботува со работниците со кои таквата соработка е 
нужна". 

Заводот смета дека наведената одлука е во со-
гласност со овластувањата содржани во уставниот 
амандман XV и во членот 32 од Основниот закон 
за работните односи-

II. Одредбата на точката 2 од наведената одлука 
за распоредувањето на работникот кога поради 
„лични околности" овој доаѓа во судир и неможност 
да соработува со работниците со кои таа соработка 
е нужна, погрешно ја изразува намерата да се оп-
фатат личните својства, личните особини на работ-
никот, а не „околностите" кои значат една објек-
тивна состојба околу работникот. Многу поважно од 
тоа, овие околности кои, всушност, се работни осо-
бини на човекот, начинот на неговото однесување 
во средината во која работи, не можат да бидат како 
такви основ за распоредување на работникот ако 
не се точно определени и објективизирани, со право 
и можност на работникот да ги оспорува изнесените 
тврдења на надлежните органи на самоуправува-
њето. Надвор од ваквото регулирање, оцената на 
личните околности дава можност за самоволно и 
арбитрерно толкување, што не одговара на положбата 
и- правата на работникот во самоуправната работна 
организација. 

III. Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од 
Уставот на СФРЈ, по одржаната јавна расправа, 
Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 
1. Се поништува одредбата на точката 2 од Од-

луката за привремениот начин на вршењето на орга-
низационите измени и за случаите и условите за 
распоредување на работниците од едно на друго 
работно место во Сојузниот завод за социјално оси-
гурување, која Советот на Заводот ја донесе на 19 
јуни 1969 година, во делот што се однесува на распо-
редувањето на работниците на Заводот од едно ра-
ботно место на друго „кога поради лични околности 
работникот доаѓа во судир и неможност да сорабо-
тува со работниците со кои таа соработка е нужна, 
па не е во положба со успех да ги врши задачите 
на своето работно место". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и во Сојузниот завод за социјално осигу-
рување. 

IV. Уставниот суд на Југослав^а ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и членови на Судот: Неда Божиновиќ, Иван 
Божичевиќ, д-р Александар Фира, д-р Асен Групче, 
д-р Јован ѓорѓевиќ, Шефкет Маглајлић Никола 
Срзентић д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак. 

У-бр. 13/70 
5 октомври 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е- р 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СМИСЛАТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕНОТ 61 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗОТ ВО 
ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ НА СР БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА 

I. Републичкиот совет за прекршоци на Соција-
листичка Република Хрватска поднесе барање за 
поведување постапка за оценување на согласноста 
на членот 61 од Законот за превозот во друмскиот 
сообраќај („Службени лист СР Босне и Херцегови-
не", бр. 37/68), што го донесе Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина, со Основниот закон за 
организацијата на превозот со моторни возила во 
друмскиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/65 и 30/68). Со наведената одредба на републичкиот 
закон, покрај другото, е предвидено превозот на пред-
мети за сопствени потреби на граѓаните да не може 
да започне пред поднесувањето до општинското со-
бравте пријава за вршењето на таквиот превоз. 
Во истата одредба е предвидено дека кон пријавата 
граѓанинот мора да поднесе докази дека ги испол-
нува условите од членот 25 ст. 4 и 5 на Основниот 
закон за организацијата на превозот со моторни во-
зила во дру мекиот сообраќај. Ако превозот за соп-
ствени потреби се изврши пред поднесувањето на 
пријавата (член 61 став 1 од Законот за превозот 
во друмскиот сообраќај), постои прекршокот од чле-
нот 75 на тој закон. 

И. Прашањето за несогласност на републичкиот 
закон за превозот во друмскиот сообраќај со Основ-
ниот закон за организацијата на превозот со мотор-
ни возила во друмскиот сообраќај може да се пос-
тави ако се застане на становиштето дека одредбата 
на членот 61 од републичкиот закон важи за сите 
граѓани на Југославија- и на целата територија на 
Југославија. Меѓутоа, тоа не произлегува ниту од 
текстот на републичкиот закон ниту овој заклучок 
може да се изведе од поширокото толкување на 
оваа одредба. Кога поинаку би било предвидено со 
републичкиот закон, тоа не би било во согласност со 
Уставот на СФРЈ, бидејќи врз основа на членот 
119 став 2 од Уставот само сојузните прошли важат 
на целата територија на Југославија. 

Во согласност со тоа, во поглед на републич-
ките прописи, членот 218 од Уставот на СР Босна 
и Херцеговина утврдува дека прописот важи на те-
риторијата на општественополитичката заедница 
чиј орган го донесел, ако со тој пропис не е изре-
чно определено дека ќе се применува на потесната 
територија на таа заедница. Донесувајќи го Законот 
за превозот во друмскиот сообраќај, Собранието на 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина ја 
пропишало обврската за граѓаните што живеат на 
територијата на оваа република да мораат прет-
ходно пред започнувањето еа превозот на предме-
тите за сопствени потреби да му поднесат пријава 
на пштинското собрание за вршењето на таквиот 
превоз. Таква обврска не содржи Основниот закон 
за организацијата на превозот со моторни возила 
во друмскиот сообраќај, но со тоа не е исклучено 
републиките во својата надлежност да пропишат 
таква обврска за граѓаните што живеат на нивната 
територија. 

III. Од овие причини Уставниот суд на Југосла-
вија, заради отстранување на можното неправилно 
толкување на оваа одредба ата републичкиот закон, 
врз основа на членот 250 од Уставот на СФРЈ, 

о д л у ч и 

1. Одредбата на членот 61 од Законот за прево-
зот во друмскиот сообраќај што го донесе Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина, а која 
пропишува превозот на предмети за сопствени пот-
реби граѓанинот да те може да го започне пред да 
му поднесе на општинското собрание пријава за вр-
шењето на таквиот превоз, важи само за граѓаните 
што имаат живеалиште на територијата на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина и кои на 
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територијата на оваа република го започнуваат пре-
возот на предметите. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени лист СР Босне и Херцего-
в и х " . 

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд ма 
Југославија во состав: претседател на Судот Блажо 
Јовановиќ, судии: Иван Божичевиќ, -Неда Божино-
виќ, д-р Јоваи Ѓорѓевиќ, д-р Александра Фира, д-р 
Асен Групче, Шефкет Маглајлић Никола Срзентић 
д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак. 

У бр. 515/69 
7 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, е. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРА-
ЗИЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ 

I 

Се отповикува 
Богољуб Стојановиќ од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Републрхка Југославија во Федеративна 
република Бразил. 

II 

Се назначува 
Мирко Остоиќ, досегашен сојузен секретар за 

информации, за извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија во Федеративна Република Бразил. 

III 

Државниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 31 
3 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА 

I 

Се отповикува 
Гојко Секуловски од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Австралија. 

И 

Се назначува 
Петар Милоевиќ, досегашен советник на држав-

ниот секретар за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Австралија. 

III 

Државниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 32 
3 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА НА ЦЕЈЛОН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЦЕЈЛОН 

I 

Се отповикува 
Паун Шербановиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија на Цејлон. 

И 

Се назначува 
Олга Струиќ, досегашен советник за определени 

прашања во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ополномсштен амбасадор па 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
на Цејлон. 
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III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 33 
3 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на тон. 5 и 8 од Одлуката за дело-
кругот и организацијата на Секретаријатот на 
Претседателот на Републиката („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/69), Претседателот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-

ЛИТИЧКИ ПРАШАЊА 

За советник на Претседателот на Републиката 
за општествено-политички прашања во Секретари-
јатот на Претседателот на Републиката се именува 
Веселин Лазовиќ, досегашен советник за политички 
работи во Државниот секретаријат за надворешни 
работи. 

Р. бр. 29 
17 ноември 1970 година 

Беглрад 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за примерни заслуги и у-
мешност во работата на развивањето постојан полет 
заради остварување на поставените задачи во еди-
ниците што ги раководат, како и за создавање ус-
лови за постигање на -исклучително добри успеси 
во своите единици и установи 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Голубовић Миљана 
Милан, Поповић Лазара Миодраг, Стојаковић Ду-
шана Васо; 

инженерскиот полковник: Јовановић Војислава 
Градимир; 

потполковникот на финансиска служба: Девчић 
Боже Иван; 

артилсрпскиот потполковник: Каурин Пере Ми-
лорад; 

потполковнициге на оклопни единици: Мандић 
Николе Стево и Смиљанић Станише Милан; 

пешадиските потполковници: Милек Јурја Јура ј 
и Живковић Благоја Јован, 

санитетскиот потполковник: Миловановић Тио-
сава Властимир; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

санитетскиот потполковник: Костић Тихомира 
Нада; 

артилерискиот потполковник: Куковец Конрада 
Јоже; 

интендантскиот потполковник: Леви Хај има 
Исак; 

инженерскиот потполковник: Поповић Трајка 
Момир; 

пешадискиот потполковник: Трајковић Апосто-
ла Војислав; 

артилериските мајори: Бановиќ Ра јка Божидар 
Делић Душана Ђорђе, Димитриј звић Милана Душан, 
Јаначковић Светозара Илија. Ковачевић Алексан-
дра Мирко, Маричић Илије Ђуро, Радивојевић Ра-
дивоја Мирослав, Томић Боривоја Радул, Туртули 
Шерифа Хазир; 

пешадиските мајори: Брнин Јерка Вице, Бу ко-
њић Тихомира Живота. Лекић Митра Вуко, Мари-
чић Радомира Драгиша, Марушић Рудолфа Рудолф, 
Милојковић Вукадина Боривоје, Миражић Жарка 
Ђорђе, Николић Гојка Милија, Обрадовић Остоје Ми-
одраг, Орландић Илије Никола, Пешић Војислава 
Живорад, Стајић Милана Ранђел, Стаменковић Дра-
гутина Никола, Станковић Крсте Петрашин, Веш-
ковић Михајла Никола; 

инженериските мајори: Дакић Јована Никола, 
Кушић Милије Никола, Златановић Милентија 
Боро; 

техничките мајори: Дакић Милоша Пиљо, Ђор-
ђевић Крсте Драгољуб, Ђукић Душана Никола. Ми-
лић Миливоја Павле, Пенић Петра Мирко, Шумоња 
Мане Илија; 

интендантските мајори: Дубравчић Данила Ду-
шан, Дукић Двије Дане, Тодоровић Петра Јован; 

мајорите на оклопни единици: Крагуљ Мирка 
Љубомир и Шурлан Стевана Милан; 

мајорот на градежна служба: Марковић Сели-
мира Михајло; 

санитетските мајори. Младеновић Саве Благоје, 
Павловић Драгомира Мирослав, Тодоровић Бранка 
Стојан, Турк Михајла Јосип; 

мајорот на финансиска служба: Мојсић Душана 
Стојан; 

мајорот на административна служба: Рсовац 
Божидара Милан; 

техничките капетани I класа: Албрехт Игњаца 
Иван и Стаменовић Милана Стојан; 

артилериски^ капетани I класа: Брзуловић Све-
тозара Јован, Фла.)с Јосипа Михајло, Угрутиновић 
Љубомира Бранислав, Јовановић Вукадина Радомир, 
Николић Светолика Војислав; 

ветеринарниот капетан I класа: Ћирић Божи-
дара Десимир; 

инженериските капетани I класа: Дамњановић 
Љубомира Петроније и Мијић Пере Будимир; 

пешадиските капетани I класа: Драгојевић Три-
фуна Јован, Георгијевски Атанаса Христо, Голубо-
вић Александра Милисав, Илић Илије Богдан, Ни-
колић Велимира Војислав, Старчевић Владете Љ у -
бомир; 
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капетаните I класа на финансиска служба: Ду-
мановић Драгића Радослав. Есих Франца Ернест, 
Минић Јанче Србољуб, Митић Томе Драгољуб; 

капетаните I класа за врска: Јекић Петра Жив-
ко, .Нижетић Јуре Ивица, Романић Петра Јован, Ше-
хић Салиха Мухарем; 

капетанот I класа на АБХ одбрана: Тодоровић 
Душана Душан; 

интендантскиот капетан I класа: Жугић Вула 
Милан, 

пешадискиот капетан: Мијушковић Милутина 
Обрен; 

инженерискиот заставник: Суботић Драгоја Ђуро; 
интендантскиот заставник: Велковски Стојмена 

Јане; 
воениот службеник III класа на административ-

на служба: Косовић Николе Душан; 
воениот службеник IV класа на административ-

на служба: Костић Веселина Ратко; 
воениот службеник V класа на административ-

на служба: Крстић Светозара Живојин; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетанот на правна служба: Павловић Ратка 
Обрен; 

поручнике^ на геодетска служба: Бачоски За-
ка Драгољуб; 

поручникот на финансиска служба: Благец Љу-
бомира Стјепан; 

интендантскиот поручник: Црновршанин Нума-
на Адем; 

техничките поручници: Кошчић Мате Жељко, 
Симић Миодрага Владислав, Шарчевић Раденка 
Сретен; 

поручникот за врска: Милетић Љубомира Ву-
чина; 

пешадиските поручници: Павлов Радивоја Гра-
димир и Стојковић Милића Милоје; 

санитетскиот поручник: Перановић Миодрага 
Предраг; 

потпоручниците на сообраќајна служба: Аћимо-
вић Сибинке Миленко и Старчевић Љубомира 
Мирко; 

потпоручниците на оклопни единици: Лисица 
Саве Славко, Пиљић Марка Илија, Стајић Боривоја 
Мирослав; 

интендантскиот потпоручник: Марчетић Јована 
Милан; 

техничките потпоручници: Марковић Велимира 
Властимир и Тодоровић Радивоја Борисав; 

потпоручникот на АБХ одбрана: Несторовић Ра-
домира Миливоје; 

заставникот на административна служба: Мија-
товић Петра Гојко; 

интендантскиот заставник: Величковић Атана-
сија Драгомир; 

техничките постари водници I класа: Јеренић 
Лазе Вељко и Марјановић Светислава Ђуро; 

интендантскиот постар водник I класа: М а р е -
новић Томе Марко; 

пешадиските постари водници I класа: Јовано-
вић Вукадина Хранислав, Михајлов Мирче Живко, 
Петковић Живка Милан; 

артилерискиот постар водник I класа: Митрев-
ски Томе Милутин; 

постариот водник I класа за врска: Стојановић 
Чедомира Драгољуб; 

интендантските постари водници: Анастасијев-
ски Рафе Мито, Хаџић Бошка Реља, Петровић Сре-
тена Драгомир; 

водниците на административна служба: Антић 
Ненада Војислав, Митровић Боже Петар, Тасевски 
Мијалче Петар; 

инженериските постари водници: Бекавац Фра-
ње Мато и Суботић Жарка Живко; 

постарите водници на финансиска "служба: Бе-
љић Богића Добривоје, Данковић Војислава Данило. 
Матић Душана Миле, Митић Милана "Петар, Пејчић 
Трифуна Ђурђан; 

постарите водници за врска: Богдановић Сокра-
та Боро, Илић Симе Стојадин, Каличанин Чедомира 
Александар, Кекец Франца Јожеф, Петровић Сла-
вомира Братислав, Ружић Петра Раде, Стојановић 
Атанаса Видосав, Стошић Добросава Чедомир; 

артилериските постари водници: Босанчић Ж а р -
ка Драгољуб, Ћирић Гојка Живорад, Каранчевић 
Богољуба Зоран, Михајловић Драгољуба Момчило, 
Пржар Стеве Милован; 

пешадиските постари водници: Чукић Максима 
Југослав, Дашић Светозара Радомир, Ђорђевић Во-
јислава Тихомир, Јевтић Драгослава Миодраг, Ка-
стратовић Шаке Срећан, Пауновић Слободана То-
мислав, Радошевић Саве Милисав; 

техничките постари водници: Џеладиновић Заи-
ма Јакуба, Ђорђевић Живојина Бранко, Мекиш Ма-
те Марчело, Петровић Светислава Радомир, Стругар 
Пање Божидар; 

санитетскиот постар водник: Ђокић Мирка 
Ђурђан; 

постарите водници на оклопни единици: Рамић 
Мехмеда Расим и Станишић Николе Рајко; 

техничките водници I класа: Беђик Ђуле Ђула, 
Будаковић Стевана Сретен, Косановић Милана 
Бранко, Костић Драгутина Стојан, Кукољ Душана 
Милан, Левњајић Буде Милић, Мартиновић Јурја 
Зденко, Митревски Нилева Симо, Рајшић Бранка 
Ђуре, Ру беж Арсена Драган. Сопјанац Јозе Славко; 

водникот I класа на АБХ одбрана: Ћирић Ду-
шана Цветко; 

водниците I класа за врска: Ћушин Франца 
Станислав, Дамјановић Душана Борис, Пекас Анте 
Јере; 

инженерискиот водник I класа: Ђорђевић Симе 
Љубиша; 

пешадискиот водник I класа: Јаневски Симе 
Миле; 

воздухопловнотехничките водници I класа: Ко-
вачић Мате Марјан, Левњајић Буде Милић, Машић 
Николе Дане, Миљић Душана Илија; 

артилериските водници I класа: Новаковић Ни-
коле Радисав и Весић Весе Душан; 

водниците I класа на оклопни единици: Шур-
лан Вељка Павле и Шушњар Игњатија Богдан; 

интенданскиот водник I класа: Зељковић Вељ-
ка Жарко; 

водниците за врска: Арваји Ференца Ференц, 
Делија Славка Стјепан, Петровић Спасоја Душан; 

водниците на сообраќајна служба: Восак Боре 
Рудолф и Дежман Антона Антон; 

водниците на оклопни единици: Брезник Мије 
Стјепан, Хоџић Арефа Дервиш, Илибашић Милоша 
Васо, Кухарски Ивана Ђуро; 

техничките водници: Динић Драгише Момчило 
и Кљајић Авдије Мујо; 

артилериските водници: Кнежевић Ђуре Гојко, 
Криж Јурија Франц, Петровић Божидара Милунче, 
Тадић Живорада Љубомир, Тороман Бранка Бо-
ривоје; 
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инженериските водници: Николић Сретена То-
мислав И Вуловић Драгомира Перица; 

санитетскиот воен службеник V класа: Мили-
чевић Секуле Верица; 

воениот службеник VI класа на музичка служ-
ба: Стаменовић Петра Јаков; 

воениот службеник VIII класа на музичка 
служба: Матаруга Ђорђа Александар. 

Бр 222 
22 декември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за заслуги на делото ширење 
на братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Добрковић-Ђоновић Љубица, Гарић Душан, Ули-
ћевић Саво; 

за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Вуксановић Гавро; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Мугоша Даница, Ражнатовић Томо, Вујовић 
Душан; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бојановић Славка, Јанковић Милан, Кликовац 
Ђорђе, Лабовић Мило, Радовић Ђорђија. 

Бр. 2 
9 јануари 1970 година 

Белград 

Поетседател 
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 Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-

чува да се одликува за заслуги и постигнати успеси 
во работата на полето на социјалната и хуманитар-
ната дејност. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Еврејскиот старечки дом во Загреб. 

Бр. 3 
9 јануари 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

634. Уредба за начинот и условите на издава-
њето и прометот на обврзниците за при-
бавување парични средства — — — 1305 

635. Одлука за распоредот на средствата за 
делот на учеството на федерацијата во 
кредитирањето на изградбата на капаци-
тети за производство на нафта, природен 
гас и цемент — — — — — — •— 1306 

636. Одлука за начионот на формирањето на 
цените за одделни производи — — — 1308 

637- Одлука за измена на Одлуката за опреде-
лување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран — — — — — — — — — 1307 

638. Одлука за утврдување на стоковните кон-
тингенти за определени прехранбени про-
изводи — — — — — — — - — — 1307 

639. Одлука за користење на средствата ост-
варени со наплата на посебната давачка 
при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи — — — — — — — — 1308 

640. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за утврдување и распределба на гло-
балната девизна квота за увоз на стоки за 
лична потрошувачка во 1970 годила — 1308 

641. Решение за дополнение на Решението за 
определување царински контингенти — 1303 

642. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „International 
herald tribune" — — — — — — 1309 

643 Решение за пуштање во оптек на нова еми-
сија конзуларни таксени марки — — — 1309 

644. Наредба за измени на Наредбата за надо-
местокот за водење воздухоплови во воз-
душниот простор на Југославија — — 1310 

645. Наредба за дополнение на Наредбата за 
височината на посебната давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прех-
ранбени производи — — — — — — 1310 

646- Решение за определување на заразните 
болести за кои задолжително се вршат 
лабораториски испитувања — — — — 1310 

Одлука за оцена на законитоста на Одлуката 
на Работничкиот совет на Претпријатието 
„Крушик", Валево — — — — — — 1311 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на Одлуката за привремениот начин на 
вршењето на организационите измени и 
за случаите и условите за распоредување 
на работниците од едно на друго работно 
место во Сојузниот завод за социјално 
осигурување — — — — — — — — 1311 

Одлука за утврдување смислата на одредбата 
на членот 61 од Законот за превозот во 
друмскиот сообраќај на СР Босна и Хер-
цеговина — — — — — — — — 1312 
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