
„ С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј " излегува 
шо издание на с р п с к о х р в а т с к и однос-
во хрватскосрпски . словенечки и 
македонски ј азик - Огласи според 
т а р и ф а т а - Ж и р о - с м е т к а к а ј Служба-
та на општественото книговодство за 
претплата, посебни изданија и огласи 

Четврток, 18 декември 1969 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 54 ГОД. XXV 

Цена на о в о ј бро ј е 2,00 динари. -
Претплата за 1965 годев?, изнесува 
80 - аки - Р е д а к ц и ј а : Улица Јована 
Ристика бр I. Поштенски ф а х 229 " 
Т е л е ф о н и - ц е н т а па W W1 50 М-953 
и 50 934: Служба за претплата 51-7Ѕ2. 

ПРОГОНИЛ ТУЖБА ST ГИ 

636. 
Врз основа на членот И став 1, во врска со 

членот 24 став 1 точка 5 и чл. 184 и 185 од Законот 
за избор на сојузни пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/69), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ПРАТЕНИК ЗА СОБОРОТ 
НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на еден пратеник за Соборот на народите на 
Сојузната скупштина во Социјалистичка Република 
Црна Гора. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат, согласно 
одредбите на Законот за избор на сојузни пратеници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/69), до 27 февруари 
1970 година. 

3. Роковите за вршење изборните дејствија поч-
нуваат да течат од 27 декември 1969 година. 

Бр. 02-4618/1 
5 декември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

637. 4? 
Врз основа на членот 20 став 1, во врска со чле-

нот 13 став 1 и членот 16 од Законот за формира-
њето и општествената контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
ЗА БАКАР И ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ПРЕ-

РАБОТКА ВРЗ БАЗА НА БАКАР 
1. Производителските работни организации мо-

жат постојните продавни цени да ги зголемат нај-
многу до следното ниво: 

Дин/t 
1) за електрОлитичен високоспровод-

лив бакар во катоди, минимум 99,90% Си до 15.500 
2) за ТОПИЛНИЧКИ високоспроводлив 

бакар (пламено-рафиниран) минимум 
99,90% Си до 15.100 

3) за ТОПИЛНИЧКИ бакар (пламено-
-рафиниран) минимум 99,25% Си до 14.100 

4) за бакар во прав до 19.500 
2. За леарски легури валани, пресувани и вле-

чени производи од бакар и од негови легури и за 
производи на кабелската индустрија, производител-
ските работни организации можат да ги зголемат 
постојните продавни цени сразмерно зголемувањето 
на цените за бакар од точката 1 на оваа одлука 
и зголемувањето на набавните цени за легирачки 
метали (калај," никел и сл.), спрема количината на 
бакар односно, легирачки -метали потрошени за из-
работка на овие производ^. . 

3. Цение од точ. 1 и 2 на оваа одлука се подраз-
бираат при здружуваше на останатите постојни усло-
ви на продажбата. 

4. Цените формирани во смисла на оваа одлука 
можат, како затечени цени, да се променат по пат 
на спогодување на заинтересираните работни орга-
низации (производители и потрошувачи-купувачи), 
согласно одредбите на чл, 27 до 33 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените. 

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

Р. п. бр 186 
10 декември 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен савет 

Претседател, 
Митја Рибичич, ^ р. 

638. 
Врз основа на членот 20 став 1, во врска со чле-

нот 13 став 1 и членот 16 од Законот за формира-
њето и општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69) и точ-
ката 2 став 2 од Одлуката за определување на 
максималните цени за одделни производи на црната 
металургија („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/69), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТА-

ЛУРГИЈА 
1. Производителските работни организации мо-

жат за одделни валани и влечени производи од че-
лик своите продавни цени, покрај зголемувањето 
според Одлуката за определување на максималните 
цени за одделни производи на црната металургида 
(до 5%), понатаму да ,ги зголемат уште до 3%. 

Максималните цени од ставот 1 на оваа точка 
не се однесуваат на бетонски челик, жица за бетон, 
поцинкуван лим и шпренгиран челик. 

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

Р. п. бр. 185 
10 декември 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р 

639. 
Врз основа на членот 40 ст. 1 и 4 од Законот за 

матичните книги („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65), 
во спогодба со генералниот директор на Сојузниот 
завод за статистика, сојузниот секретар за внатреш-
ни работи пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ОБРАСЦИТЕ 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ 
ДО ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИЧКАТА СЛУЖБА 

.1. Во Упатството за обрасците за доставување 
статистички податоци до органите на статистичката 
служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/66 и 46/67) 
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СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

СТАТИСТИЧКО ЛИВЧЕ 
ЗА РАЃАЊЕ 

Упатство од ССВР во „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 

54/69 

Образец ДЕМ-1 ; 2, 1 ( 

Општина 

Место на раѓањето 

Седиште на матичарот 

Запишано во матичната книга на родените за матичното подрач1е 

под тековниот 6poi на 

1. Детето е родено1 живо . 1 

мртво 2 

2. Име на детето: 

3. Пол на детето: машко 1 

женско - 2 

4. Датум на раѓањето: 

ден, месец, година 
часот (0—24) 

5. Живеалиште на мај-
ката: 

место 

општина 

република 
вид 

I населба 

6 Каде е родено детето и Koi укажал помош: 
во породилиште или болница 1 
во стан или на друго место со помош од: 
лекар 2 
дипломирана бабица . . . . . . . . 3 
друго лице . . ' ' . . . . 4 

7. Колку деца се родени со ова породување: 
едно 1 
две . . . . . 2 
т р и и л и п о в е ќ е . . . . ' f . , ; . f 3 

197 година 

U 

I I 

8. Колку деца досега родила мајката (сметајќи 
го и ова дете): 

Се запишува бројот вкупно . . . . ) I 
на децата 
За 9 и повеќе се за- I 1 7 живородени . . Ј ! пишува 9 
Непознато Y мртвородени . . Ј 1 

9. Колку од тие деца се живи: 

Се запишува бројот на децата . . . . 1—! 

За 9 и повеќе се запишува 9 

Непознато Y 

10 Колку деца мајката родила во овој брак 
(сметајќи го и ова дете): 

Се запишува бројот вкупно 
на децата ј '— 
За 9 и повеќе се за-
пишува 9 живородени . . . Ј ј 

Непознато Y 

АКО детето е родено мртвородени . . Ј ! 
вои од брак X i 

11. Дали е детето родено во брак или вон од 
брак: 
во брак . 1 
вон од брак 2 
најденче з 

12 Датум на склучувањето 
на бракот: 

Ш 
ден, месец, година 

13. Кој брак по ред П е на мајката: 
не е во брак . - . . . . - О 
прв 
втор 2 
трет или повеќе . . . . - . . . . - 3 
непознато 9 
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ПОДАТОЦИ ЗА МАЈКАТА 

14. Презиме и име: 

15. Датум на раѓањето: 

ден, месец, година 

16 Народност: 

17. Школска подготовка (највисока заврше-
на шкоча)' 

без школска подго-
товка (и 1—3 одде-
ленија основно учи-
лиште) 

Ако не може да се 
определи школска 
подготовка, треба 
да се запише пол-
ниот назив на нај-
високата завршена 
школа: 

неполно основно ,у-
чилиште (4—7 одде-
ленија основно учи-
лиште) 1 
основно училиште (8 
одделенија) . . . . 2 
-училиште за квали-
фикувани работници 

. и друг стручен кадар 3 
средно училиште . . 4 
факултет, виша и 
висока школа . . . 5 
непознато 9 

18. Занимање: 

ПОДАТОЦИ ЗА ТАТКОТО 

19. Презиме и име: 

20. Датум на раѓањето: 

ден, месец, година 

21. Народност: 

22. Школска подготовка (највисока заврше-
на школа): 

без школска подго-
товка (и 1—3 одде-
лени^ основно учи-
лиште) О 
неполно основно у-
чилиште (4—7 одде-
ленија основно учи-
лиште) 1 
основно училиште (8 
одделенија) . . . . 2 
училиште за квали-
фикувани работници 
и друг стручен кадар 3 
средно училиште . . 4 
факултет, виша и 
висока школа . . . 5 
без податоци за тат-
кото . . . . . . . 6 

Ако не може да се 
определи школска 
подготовка, треба 
да се запише пол-
ниот назив на нај-
високата завршена 
школа: 

непознато . . . . . 9 

23. Занимање: 

ЗАБЕЛЕШКА: 

(М.И.) Матичар, 
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СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
Упатство од ССВР во „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 

54/69 

Образец ДЕМ-2 ј 3 \ 11 

СТАТИСТИЧКО ЛИВЧЕ 

ЗА СЛУЧАЈ НА СМРТ 

Општина 

Место на смртта 

Седиште на матичарот 

Запишано во матичната книга на умрените за матичното подрачје -

под тековниот 6poi 197 година 

1. Презиме и име на умрениот и лично име 
на родителот 

\ ; 2. Пол' машки 
женски 

3. Датум на смртта: 

ден, месец, година 
часот (О—24) 

4. Датум на раѓањето: 

ден, месец, година 
часот (0—24) 

(само за деца до 7 дена) 

М М 

5. Живеалиште: 
место 
општина 
република вид 

населба 

6. Брачна состојба: 

неженет—немажена . . . , . ^ ѕ 1 
женет—мажена . . ^ 2 
вдовец—вдовица 3 
разведен—разведена . . . , . . , 4 

непознато 9 

7. Народност 

Ако не може да се 
определи школска 
подготовка, треба 
да се запише пол-
ниот назив на нај-
високата завршена 

школа: 

8. Школска подготовка: (највисока заврше-
на школа) 

без школска подго-
товка (и 1—3 одде-
ленија основно учи-
лиште) О 
неполно основно учи-
лиште (4—7) одде-
ленија основно учи-
лиште) 1 
основно училиште (8 
одделенија) . . . . 2 
училиште за квали-
фикувани работници 
и друг стручен кадар 3 
средно училиште . . 4 
факултет, виша и 
висока школа . . . 5 
непознато . . . . . 9 

9. Занимање: 
(за активно лице да се запише занима-
њето што го вршело пред смртта 
за лица со личен приход: личен пен-
зионер. уживател на инвалид-нина и сл. 
за издржувано лице: дете, ученик, до-
маќин и др.) 

10. Каде настапила смрт и кој ја утврдил 
смртта: 
Смртта настапила во здравствена уста-
нова " . . . 
во стан или на друго место, а смртта ја 
утврдил: 

лекар . . + + 
друго лице . к . ^ % i . - е о -
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11. Дали умрениот бил лекуван од болеста 
од која умрел: 

да ' . 1 

не ' I ( 2 

12. Кој дал податоци за причината на 
смртта: 

лекар . . . . к . . 1 
обдуктор . л . 2 
лекар-прегледувач на мртовци . . 3 
лаик . . . . ^ ^ ѕ . е . . 0 . 4 

пријавителот , , , . е 5 

13. Причина на смртта: 

: 1 I I I I 
(запишува лекарот од Потврдата 
за смртта) 

ПОДАТОЦИ ЗА УМРЕНИ ДОЕНЧИЊА 

14. Датум на раѓањето на мајката на умре-
но дете: 

L 
ден, месец, година 

15. Занимање на мајката: 

16. Школска подготовка на мајката: 

17. Колку деца вкупно родила мајката на 

ова дете 

18. Дали детето е родено во брак или вон 

од брак 

ПОДАТОЦИ ЗА НАСИЛНА СМРТ 

19. Вид на насилна смрт: 
несреќен случај . . . . . . ^ t " 1 
самоубиство . . . . . . . . . . 2 
убиство . . . . . . ш . л , , , 3 
смртна казна ' . . j i . . . . . 4 

20. Кога настанал случајот: 

(ден, месец, година) 
часот (0—24) 

ден во неделата 

21. Надворешна причина на насилната смрт: 

22. Каде настанал случајот: 
Само за несреќен случај: 

фабрика . . . . . . . . . . . 01 
рудник - . . . - . 02 
градилиште . . . . . . . . . . 03 
работилница, дуќан и сл 04 
друм, улица, железничка пруга . . 05 
поле . . . . . . . . . ^ . . . 06 
шума. планина . 07 
река, езеро, море t . . . - . . . 08 
селанска стопанска зграда . . . . 09 
јавна зграда . . ' . 10 
стан — куќа . 1 1 
друго место . . - 12 
непознато 99 

Не е несреќен случај 00 

23- Несреќа се случи: 
Само за несреќен случај: 

на работа во работен однос , . е . 1 
на работа вон од работен однос . . 2 
на пат за на работа 3 
на враќање од работа 4 
на работа во домаќинство . . . . . 5 
во слободно време 6 
непознато 9 

Не е несреќен случај О 

ЗАБЕЛЕШКА: 

Матичар, 
(М. П.) 
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СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
Упатство од ССВР во „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 

54/69 

Образец ДЕМ-3 

СТАТИСТИЧКО ЛИВЧЕ 

ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА БРАК 
(ВЕНЧАЊЕ) 

Општина 

Место на венчаното 

Седиште на матичарот 

U 

Запишано во матичната книга на венчаните за матичното подрачје 

под тековниот број 197 —— година 

ПОДАТОЦИ ЗА МЛАДОЖЕНЕЦОТ 

1. Презиме и име 

2. Поранешната брачна состојба: 

неженет . . . 1 

вдовец 2 

разведен , . , , 3 

3. Кој брак е по ред: 

прв . . . - . . . i . . . . . 1 

втор . ^ . . Ф . б . . . . . t 2 

трет или повеќе . . . ѕ , t . ^ 3 

4. Датум на раѓањето: 

(ден, месец, година) 

5. Живеалиште пред стапува-
њето во брак: 

место 
општина 

република 
вид 
населба 

6. Народност: 

7. Школска подготовка (највисока завршена 
школа): 

без школска подго-
товка (и 1—3 одде-
ленија основно учи-
лиште) . . . . . . 
неполно основно у-
чилиште (4—7 одде-
ленија основно учи-
лиште) . . . . . . 

Ако не може да се 
определи школска 
подготовка, треба 
да се запише пол-
ниот назив на нај-
високата завршена 
школа: 

основно училиште (8 
одделенија) . . . . 2 
училиште за квали-
фикувани работници 
и друг стручен кадар 
средно училиште . , 
факултет, виша и 
висока школа . . . 
непознато , С . . 4 

8. Занимање: 
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14. Школска подготовка (највисока заврше-
на школа): 

без школска подго-
товка (и 1—3 одде-
ленија основно учи-
лиште) 

неполно основно у-
чилиште (4—7 одде-
ленија основно учи-
лиште) . . \ . . . 

основно училиште (8 
одделенија) . . . . 

Ако не може да се 
определи школска 
подготовка, треба 
да се запише пол-
ниот назив на нај-
високата завршена 
школа: 

училиште за квали-
фикувани работници 
и друг стручен кадар 

средно училиште . . 

факултет, виша и 
висока школа . . . 

непознато . . . . . 

15. Занимање: 

ЗАБЕЛЕШКА: 

(М.П.) Матичар, 

ПОДАТОЦИ ЗА НЕВЕСТАТА 

9. Презиме и име: 

10. Поранешна брачна состојба: 

немажена 1 

вдовица . 4 4 г - . ѕ . 4 . . . 2 

разведена з i . . t . . . . . . 3 

11. Кој брак е по ред: 

ПРВ . . . i I ѕ ? . ' . . ^ . . 1 

втор . . ѕ . 2 

трет или повеќе . . . - . ѕ . 5 3 

12. Датум на раѓањето: 
I I I I 

ден, месец, година 

13. Народност: 
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обрасците Дем. 1, Дем. 2 и Дем. 3, кои се отпечатени 
кон тоа упатство и се негов составен дел, се замену-
ваат со нови обрасци Дем. 1, Дем. 2 и Дем. 3, кои 
се отпечатени кон ова упатство и се негов соста-
вен дел. 

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

П-бр. 05-3/7 
8 декември 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачиќ, с. р. 

640. 

Врз основа на членот 72, во врска со членот 52 
став 1 точ. 2, 6 и 7 од Законот за печатот и за дру-
гите видови информации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр, 15/65), 
сојузниот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕ И РАСТУРАЊЕ 
НА ВЕСНИКОТ „THE TIMES", БР. 57.736 ОД 6 ДЕ-

КЕМВРИ 1969 ГОДИНА 

Се забранува внесување во Југославија и ра-
стурање на дневниот весник „The Times", бр 57.736 
од 6 декември 1969 година, кој излегува во Лондон, 
на англиски јазик. 

Б-3 бр. 650-4-1/6 
11 декември 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар, 
за внатрешни работи, 

Радован Стијачиќ, с. р. 

641. 

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 ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЦИГАРИ 

1. Решението за измена и дополнение на југо-
словенскиот стандард за цагари („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 19/67 и 24/67) престанува да важи. 

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

Бр. 07-6966/1 
9 декември 1969 година 

Белград. 

^ Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

642. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФОТО-

ГРАФИИ 

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

Фотографија: 
— Фотографска сензитометрија. 

Терминологија на пет јазици. I листа JUS Z.E0.010 
— Фотографска . сензитометрија. 

Терминологија на пет јазици. II листа JUS Z.E0.011 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се применуваат од 1 Јули 1970 година. 

Бр. 25-6941/1 
26 ноември 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

643. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за Југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПЛАСТИЧНИ 

МАСИ 

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

Пластични маси: 
1) Определување на температурата 

на улегнувањето под оптоварување JUS G.S2.640 
2) Определување на постојаноста 

на бојата при излагање на светлина 
од ксенон-светилка — — — — — JUS G.S2.657 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 под 
1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила 
на 1 јули 1970 година, а југословенскиот стандард 
од точката 1 под 2 на ова решение се применува 
почнувајќи од тој ден. 

Бр. 24-6939/1 
26 ноември 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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644. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и З0';62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ШУМАРСТВОТО 

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

Проектирање во шумарството. Начин на прика-
жување на состојбата на шумскиот фонд: 

— Шуми по дебелинска и старосна 
структура - - - - - - - JUS D.Ml.012 

— Шуми по економски категории JUSD.M1.013 
— Шумски култури - - - — JUS D.M1.014 
— Плантажи тополи — — — JUSD.M1.015 
— Необраснато земјиште во оп-

штествени шуми — — — — — JUSD.M1.016 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени со во'посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1970 година. 

Бр. 06-6726/1 
20 ноември 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јули 1970 година. 

Бр. 22-6724/1 
20 ноември 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

645. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за Југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА АНОРГАНСКИ 

КИСЕЛИНИ 

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

Испитување на техничка сулфурна киселина и 
олеум: 

— Определување на вкупната ки-
селост и пресметување на содржината 
на слободен ЅОз во олеумот — — — JUS Н В8.010 

— Определување на содржината 
на сулфурдиоксид (ЅО)г — — — JUS Н.В8.011 

— Определување на остатокот по 
жарење - - - - - - - - JUS Н.В8.012 

— Определување на содржината 
на вкупниот азот — — — — - JUS Н.В8.013 

— Определување на содржината 
на железо (изразено како Fe) - — JUS Н.В8.014 

Испитување на техничка сулфур-
на киселина. Определување на кон-
центрацијата на сулфурна киселина 
со мерење на густината — — — — JUS Н.В8.015 

646. 

Врз основа на членот'4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за Југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАБЛИ 

ЗА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИИ 

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

Свитливи коаксијални кабли за радио-фрек-
венции : 

RF 75-7-1 и RF 75-7-2 - - - JUS N.C6.056 
RF 50-3-1 - - - - - - JUS N.C6.067 
RF 50-7-3 - - - - - - JUS N.C6.074 
RF 50-7-1 и RF 50-7-2 - - - JUS N.C6.082 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

Бр. 23-6943/1 
26 ноември 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

647. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА МАСОЛНАТА ХИДРАУЛИКА И ПНЕВ-

МАТИКА 

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

Масолна хидраулика и пневматика. Називи и 
симболи: 

— Преглед - - - - - - JUS L.N1.001 
— Основни и функционални 

знаци - - - - - - - - JUS L.N1.002 
— Претворање на, енергија — — JUS L.N1.003 
— Управување и регулација на 

енергијата - - - - - - - JUS L.N1.004 
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— Пренесување на енергија — JUS L.N1.005 
— Активирање - - - - JUS L.N1.006 
— Дополнителни уреди — — — JUS L.N1.0G7 
— Примери на агрегати и компле-

тни инсталации — — — — — — JUS L.N1 008 
Масолна хидраулика. Основни величини: 
— Називни притисоци — — — JUS L.N1.021 
— Називни протоци — - — — JUS L-N1.022 
— Називни пречници — — — JUS L.N1.023 
— Називни зафатнини — — — JUS L.N1.024 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1970 година. 

Бр. 14-6938/1 
26 ноември 1969 година v 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕНОТ 33 
СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГО-

ВИНА 
I 

Разгледувајќи ја по сопствена иницијатива од-
редбата на членот 33 став 1 од Законот за водите 
(„Службени лист СР БиХ", бр. 7/68), Уставниот суд 
на Југославија најде дека има оправдани причини за 
утврдување на согласноста на таа одредба со Основ-
ниот закон за водите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65) и со Уставот на СФРЈ, па, врз основа на членот 
61 став 1 од Законот за Уставниот суд на Југославија, 
поведе постапка за оценување на законитоста и ус-
тавноста на наведената одредба на републичкиот 
закон. Во текот на постапката пристигна предлог од 
работничкиот совет на Индустријата на градежен 
материјал „Неретва" од Чаплина за оценување на 
законитоста и уставноста на членот 33 став 1 од За-
конот за водите. Со одлуката У бр. 10/68 од 18 но-
ември 1968 година, донесена врз основа на Јавната 
расправа, Уставниот суд утврди дека одредбата на 
членот 33 став 1 од Законот за водите не е во соглас-
ност со одредбата на членот 66 од Основниот закон 
за водите, па, врз основа на членот 246 став 1 од 
Уставот, на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Босна и Херцеговина му е оставен рок од 6 месеци 
од денот на приемот на судската одлука, во кој рок 
можеше одредбата на членот 33 став 1 од Законот 
за водите да ја доведе во согласност со сојузниот 
закон и со Уставот на СФРЈ. 

Во одлуката на Судот во основата е утврдено: 
со одредбата на членот 33 став 1 од Законот за 

водите на Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина се пропишува обврска за плаќање надо-
месток за вадење чакал, песок и камен од брего-
вите и коритата на водите, и се овластува општин-
ското собрание да ја определува височината на тој 
надоместок. 

Со сојузниот Основен закон за водите, посебно 
во членот 2 на тој закон, се утврдува дека републи-
ките се должни режимот на употребата, искористу-
вањето, заштитата на водите и одбраната од водите 
да го пропишат во согласност со одредбите на тој 
закон, бидејќи се во прашање односи кои, според 
одредбата на членот 161 став 1 точка 2 од Уставот, 
се регулираат со основен' закон. Основниот закон 
за водите, меѓутоа, не содржи одредби кои би се од-

несувале на искористувањето на песок, чакал и ка-
мен. Членот 66 на тој закон само пропишува за 
изградба на заштитни објекти и постројки на водо-
стопанството да може од коритата и бреговите на 
водите да се вади песок, чакал и камен, а да можат 
републиките со ознака да ги пропишат условите под 
кои вадење на такви материјали може да се врши 
без надоместок. Оваа законска одредба ги овластува 
републиките прашањето за надоместок за изваден 
песок, чакал и камен да го регулираат со свој закон 
само кога таков материјал односно минерална суро-
вина се употребува за изградба на заштитни објекти 
и постројки на водостопанството, а не и за други 
цели. 

Според тоа Основниот закон за водите не со-
држи овластување за пропишување норма со која се 
регулира обврската за плаќање надоместок за ваде-
ње чакал, песок и камен од бреговите и коритата на 
водите. 

Право на пропишување надоместок за вадење 
чакал, песок и камен од бреговите и коритата на во-
дите не би произлегувало ниту од овластувањата 
дадени на републиките во Основниот закон за ру-
дарството („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/66). Со-
гласно начелото содржано во членот 8 на Уставот, 
членот 5 од Основниот закон за рударството пропи-
шува работните организации на извадената мине-
рална суровина при експлоатацијата да се здоби-
ваат со право на користење без надоместок, имајќи 
ја предвид природата и намената на такви суровини. 
Врз тој принцип е заснован целиот систем на екс-
плоатацијата на рудното богатство, 

Со законот на Република Босна и Херцеговина 
воведено е плаќање надоместок за вадење песок, 
чакал и камен од коритата и бреговите на водите, 
поради што за одделни работни организации се вос-
поставени обврски што не се во согласност со општи-
от режим на експлоатацијата на минерални суро-
вини. Со воспоставување на таква обврска оптоваре-
ни се само оние работни организации што песокот, 
чакалот и каменот ги вадат од коритото и бреговите 
на водите, со што тие доаѓаат во нерамноправна по-
ложба со работните организации што таквите суро-
вини ги вадат на други места. Таа нерамноправност 
посебно доаѓа до израз на оние подрачја на кои за 
вадење минерални суровини е пропишан надоместок 
во износ дури и поголем од износот на трошоците 
на експлоатацијата. Со создавање нееднакви усло-
ви на стопанисувањето и нерамноправни односи во 
работењето на работните организации на кои се од-
несува обврската пропишана во членот 33 став 1 на 
Законот за водите, се нарушуваат социјалистичките 
економски односи што му е изречно противно на 
Уставот (член 30 од Уставот). 

II 
Бидејќи рокот од шест месеци, определен со Ус-

тавот а утврден со одлуката У бр. 10/68 од 18 ноем-
ври 1968 година, истече на 24 јуни 1969 година, а Со-
браните на Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина до тој ден не ја усогласи наведената за-
конска одредба, Уставниот суд на Југославија, врз 
основа на членот 246 став 2 од Уставот и членот 26 
став 2 од Законот за Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 
1. Се-утврдува дека одредбата на членот 33 став 

1 од Законот за водите („Службени лист СР БиХ", 
бр. 7/68) престана да важи на 24 јуни 1969 година. 

2. Одлуките на општинските собранија што се 
донесени врз основа на членот 33 став 1 од Законот 
за водите, а со кои се пропишува надоместок за ва-
дење песок, чакал и камен од бреговите на природ-
ните водотеци и природните објекти, незаконито се 
и не можат да се применуваат почнувајќи од 24 јуни 
1969 година. 

3. Секој на кој со поединечен акт донесен врв 
основа на наведените одлуки на општинските о н 
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бранија му е повредено некое право, може да бара 
измена на односниот акт, ако е актот донесен по 
24 јуни 1969 година. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени лист СР БиХ". 

III 
Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа од-

лука во состав: претседател на Судот Блажо Јова-
новиќ и судии: Иван Божичевиќ, Неда Божиновиќ, 
д-р Асен Групче, д-р Јован Ѓорѓевиќ, Шефкет Маг-
лајлиќ, д-р Иво Сунариќ, Никола Срзентиќ и Јоже 
Земљак. 

У бр. 10/68 
1 октомври 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

ПОМИЛУВАЊА 

Брз основа на членот 217 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот И од Законот за помилување, Претседа-
телот на Републиката донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Се ослободува од казна: 
Баиќ Миле Јован. 

II 
Се ослободуваат од понатамошно извршување 

на изречената односно порано намалената казна 
строг затвор, затвор или малолетнички затвор: 

Алификри Абдула Иљази, Алими Веби Сали, 
Арнаутовиќ Мехмед Осман, Аталар Мустафа Фев-
зиЈа, Бабиќ Јован Милорад, Балиќ ИлиЈа Мато, Би-
лалиќ Синан Мехо, Блажевиќ Сулејман Синан, 
Боднар Теодор Иван, Бошковски Васко Стоилко, 
Божиќ Будимир Живорад, Буковац Игњац Стјепан, 
Цвениќ Лука Паво, ЦвЈетичанин Милан Златко, Ди-
митревиќ Милисав Станимир, Димитриевиќ Живо-
рад Витомир, Дуљи АлиЈа Рифат, Ѓаковиќ Стеван 
Никола, Гериќ ИлиЈа Милош, Гинѓиќ Трифун Ми-
ленко, Ѓуриќ Димитрија Милан, Џевити Мифтар 
Неваип, Елмазов СеЈДИЈа Бајруш, Голубовиќ Јордан 
Славко, Гољат Јанез Амалија, Хаскај Исуф Ибро; 

Исајбеговиќ Рамиз Асим, Иванов Данев Јордан, 
Иванов Захарие Киро, Ивановиќ Радоја Радисав, 
Ивиќ Јован Момчило, Јојиќ Душан Мирко, Јовано-
виќ Мило Радивој, Јовановиќ Алекса Славољуб, Јо-
вановски Петре Чедомир, Котовиќ Горѓе Василие, 
Костриќ Јурај Стево, Краљевиќ Паво Марко, Кра-
њец Јанез Вилма, Крстиќ Бранко Миодраг, Крстиќ 
Чедомир Зоран, Кртиниќ Славко, Манчев Тоне Ва-
сил, Милосављевиќ Алекса Јован, Милошевиќ Бо-
риша Радое, Милошевиќ Коста Велимир-Веља, Не-
дељковиќ Станоје Живадин, Облак Франц Даворин, 
Паликуќа Јово Драго, Печински Андоров ИлиЈа, 
Петровиќ Живан Славољуб, Полумирац Никола Ра-
домир, Радиќ Богољуб, Сефиќ Ибрахим Хамдија, 
Спасоевиќ Миливој Милена, Стојанов Јован Стеван, 
Шега Антон Рудолф, Тејиќ Ристе Љубо, Тодоровиќ 
Видое Милован, Томљеновиќ Иван Ружица, Враниќ 
Петар Иван, Загорц Јанез Станко, Зегнал Антун Ма-
то, Жоле Миле Никола. 

III 

Се намалува изречената односно порано нама-
лената казна строг затвор, затвор или малолетнич-
ки затвор на: 

Абазовски Таир Ајдар од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Адурахман Ваит Сулејман од 9 (девет) на 7 (се-
дум) години; 

Адемовиќ Мурат Шефта од 11 (единаест) години 
и 6 месеци на 9 (девет) години и 6 месеци; 

Агаи НиЈаз Исмаил од (пет) години на 4 (че-
тири) години; 

Аничиќ Мартин Маријан од 14 (четиринаест) на 
12 (дванаесет) години; 

Антиќ Иван Ѓуро од 5 (пет) на 4 (четири) го-
дини; 

Арнаутовиќ Хидајет Езхер од 10 (десет) на 6 
(шест) години; 

Арсенов Васе Бранислав од 8 (осум) н-а 7 (се-
дум) години; 

Ашани Реџеп Идриз од 15 (петнаесет) на 13 (три-
наесет) години; 

Атанацковиќ Димитрија Драгомир од И (едина-
есет) години и 6 месеци на 10 (десет) години; 

Атанасиќ Иван Фрањо од 3 (три) на 2 (две) го-
дини; 

Авдиљи Осман Ахмет од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Авдовиќ-Нумановиќ Хамид Назим од 15 (пет-
наесет) на 14 (четиринаесет) години; 

Аврамовиќ Митре Славко од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Бабиќ Карло Марјан од 3 (три) на 2 (две) години; 

Бафтијари Каил Ајредин од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Бајрамовски Фериз Селим од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години; 

Бакиќ Марко Стојан од 6 (шест) на 5 (пет) го-
дини ; 

Бакрач Петар Никола од 7 (седум) години и 6 
месеци на (6 (шест) години; 

Балички Станко Паво од 7 (седум) на 6 (шест) 
години; 

Балија Ахмет Халим од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Басариќ Михајло Боривое од 11 (единаесет) на 
9 (девет) години; 

Батиниќ Фрањо Аугуст од 10 (десет) на 8 (осум) 
години; 

Батиниќ Фрањо Славко од 14 (четиринаесет) го-
дини и 7 месеци на 12 (дванаесет) години и 7 месеци; 

Башиќ Јусуф Едхем од 12 (дванаесет) години и 
2 месеци на 10 (десет) години; 

Башиќ Алија Хамдија од 20 (дваесет) на 18 
(осумнаесет) години; 

Башиќ Хасан Мухамед од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Бехановиќ Миливоја Симеон од 7 (седум) на 6 
(шест) години; 

Бериша Цане Рамадан од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Берлак Франц Конард од (осум) на 7 (седум) 
години; 
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Биљаник Сретен Радослав од 9 (девет) на 5 (пет) 
години; 

Биланџија Јозо Јозо од 14 (четиринаесет) на 12 
(дванаесет) години; 

Бииак Зеќир Мустафа од 14 (четиринаесет) на 12 
(дванаесет) години; 

Благоевиќ Мирко Видо од 11 (единаесет) на 9 
(девет) години; 

Блажевиќ Јаков Рудолф од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години; 

Бљета Селман Рамадан од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години; 

Богдаш)виќ Боривое Владислав од 12 (двана-
есет) на 10 (десет) години; 

Божановиќ Божидар Живадин од 5 (пет) tia 4 
(четири) години; 

Боговиќ Андрија Иван од 13 (т-ринаесет) години и 
2 месеца на 11 (единаесет) годипи; 

Бовдбек Винко Славко од 10 (десет) на 8 (осум) 
години; 

Боровци Емин Хал,им од 14 (четиринаесет) на 12 
(дванаесет) години; 

Бошковиќ Антоние Пуниша од 7 (седум) на 6 
(шест) години; 

БОШКОВСКИ Поцко Круме од 10 (десет) на 8 
(осум) години и 6 месеци; 

Бошковски Тоце Љубе од 10 (десет) на 8 (осум) 
години и 6 месеци; 

Бреберина Раде Миле од 14 (четиринаесет) на 12 
(дванаесет) години; 

Бубњевиќ Лазо Илија од 6 (шест) години и 6 
месеци на 5 (пет) години и 6 месеци; 

Бул ат Миле Раде од 10 (десет) на 8 (осум) години; 
Буразеровиќ Мурат Тахир од 15 (петнаесет) на 

12 (дванаесет) годиш!; 
Бужо Рахман Сафет од 7 (седум) на 6 (шест) 

години; 
Дураковиќ Љуцо Пренташ од 5 (пет) на 4 (че-

тири) години; 
Цветиќ Јован Чедомир од 14 (четиринаесет) го-

дини и 3 месеци на 11 (единаесет) години; 
Цвјетиновиќ Панта Вајо од 20 (дваесет) на 18 

(осумнаесет) години; 
Катиќ Ариф Касим "од 6 (шест) години и 6 ме-

сеци на 5 (пет) години и 6 месеци); 
Ќазим Ибрахим Мисим од 15 (петнаесет) на 14 

(четиринаесет) години; 
Ќериман Десимир Милош од 10 (десет) на 9 

(девет) години; 
Чировиќ Петар Антаоасие од 10 (десет) години 

и 2 месеца на 8 (осум) години: 
Чатаковиќ Мехмед Сулејман од 15 (петнаесет) 

на 13 (тринаесет) години; 
Чех Иштван Нандор од 8 (осум) на 7 (седум) 

години: 
Чизмар Мато Мато од 8 (осум) на 7 (седум) 

години; 
^итаку Зенељ Халит од 13 (тринаесет) на 11 

(единаесет) години; 
Даниловиќ Спасе Стојко од 13 (тринаесет) на 12 

(дванаесет) години; 
Дечковиќ Хамче Адил од 11 (единаесет) години 

и 1 месец на 10 (десет) години; 
Делевиќ Ханчо Јакуп од 15 (петнаесет) на 12 

(дванаесет) години; 
Делиќ Хусеин Мехо од 5 (пет) години и 6 ме-

сеци на 4 (четири) години и 6 месеци; 
Демири Шабана Сабит од 10 (дссет) на 9 (девет) 

години; 
Демировиќ Беќир Смајо од 6 (шест) на 4 (че-

тири) години; 
Демше Игнац Р1ван од 10 (десет) на 8 (осум) го-

дини: 
Дервиши Џемаила Ќазим од 10 (десет) на 8 (осзпм) 

години; 
Девиќ Иван Вјекослав од 5 (пет) на 4 (четири) 

години; 
Димитриевиќ Александар Стојан од 13 (трина-

есет) на 11 (единаесет) години; 
Дивљан Реџо Ибрахим од 15 (петнаесет) на 13 

(тринаесет) години; 

Диздаревиќ Суљо Јусуф од 5 (пет) години и 6 
месеци на 4 (четири) години и 6 месеци; 

Дончиќ Драгутин Драган од 4 (четири) на 3 (три) 
години; 

Драгановиќ Павле Софија од 10 (десет) години 
и 2 месеца на 8 (осум) години; 

Драгиќевиќ Владислав Драгојло од 12 (дванае-
сет) на 11 (единаесет) години; 

Дуковски Трајчо Вело од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) години; 

Гајиќ Симо Томислав од 9 (девет) на 7 (седум) 
години; 

Горгиев Туше Киро од 11 (единаесет) на 10 (де-
сет) години; 

Ајредини Гарип Имер од 14 (четиринаесет) на 
12 (дванаесет) години; 

Ала Абедин Зуди од 11 (единаесет) на 9 (девет) 
години; 

Алакај Пренко Криста од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години; 

Амиќ Драган Милан од 5 (пет) на 3 (три) години; 
Амковски Заим Даут од 10 (десет) на 9 (девет) 

години; 
Андреевиќ Милан Воислав од 12 (дванаесет) 

на 10 (десет) години; 
Андриќ Драгиша Гојко од 11 (единаесет) на 10 

(десет) години; 
Андриќ Горѓе Реља од 11 (единаесет) на 10 (де-

сет) години; 
Анѓелиќ Пејо Перо од 3 (три) на 2 (две) години 

и 6 месеци; 
Анѓелковиќ Радосав Добривое од 12 (дванаесет) 

на 10 (десет) години; 
Ангеловски Атанас Богдан од 15 (петнаесет) на 

14 (четиринаесет) години; 
Ѓукиќ Михајло Боро од 3 (три) години и 6 ме-

сеци на 2 (две) години и 6 месеци; 
Гукиќ Вукота Драгутин од 5 (пет) на 4 (четири) 

години; 
ѓурѓевиќ Иван Иван од 10 (десет) на 8 (осум) го-

дин-и; 
Џабија Беќир Мујо од 14 (четиринаесет) на 12 

(дванаесет) години; 
Џамбас Хусо Кадри од 20 (дваесет) на 18 (осум-

наесет) години; 
Џариќ Милоица Воиц од 8 (осум) на 5 (пет) 

години; 
Целовски Суле Ферит од 12 (дванаесет) на 10 

(десет) години; 
Ерцеговчевиќ Живан Миладин од 8 (осум) на 6 

(шест) години; 
Филипец Марко Јосиф од 7 (седум) на 6 (шест) 

години; 
Фридл Конрад Конрад од 14 (четиринаесет) на 

12 (дванаесет) години; 
Гаџовски Косто Бориз од 7 (седум) на 6 (шест) 

години; 
Гаиќ Гојко Саво од 10 (десет) на 9 (девет) години; 
Гаиќ Бранко Станко од 10 (десет) на 8 (осум) го-

дини; 
Галиќ Владимир Петар од 3 (три) години и 4 

месеци на 2 (две) години и 4 месеци; 
Гамбирожа Вице Мирко од 11 (единаесет) на 9 

(девет) години; 
Ганиќ Пиља Иво од 13 (тринаесет) на 11 (еди-

наесет) години; 
Гаши Тафиљ Беќир од 12 (дванаесет) на 10 (де-

сет) години; 
Гашпар Никола Радослав од 5 (пет) на 4 (четири) 

години; 
Гапгпаровиќ Горѓе Јово од 5 (пет) години и 6 

месеци на 4 (четири) години; 
Гиниќ Божидар Живоин од 13 (тринаесет) на 12 

(дванаесет) години; 
Гинин Драгутин Драгомир од 18 (осумнаесет) на 

16 (шеснаесет) години; 
Грачан Лука Јелка од 10 (десет) на 8 (осум) 

години; 
Грден Станко Ловро од 4 (четири) на 3 (три) 

години; 
Грубеша Перо Станко од 10 (десет) на 9 (дере?) 

години; 
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Груичиќ Н И К О Илија од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Грубовиќ Бранко Драгољуб од 1 (една) година и 
6 месеци на 1 (една) година; 

Хасамај Селман Феко од 12 (дванаесет) па 10 
(десет) години; 

Ханталовиќ Рамко Авдо од 8 (осум) на 5 (пет) 
години; 

Xacanai Селман Феко од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Хнсанај Осман Осман од 10 (десет) на 8 (осум) 
години; 

Хирош Омер Хусеин од 13 (тринаесет) на 11 (еди-
наесет) години; 

Хукиќ Суљо Касим од 8 (осум) на 6 (шест) го-
дини; 

Хуљек Степан Д т г о од 20 (дваесет) на 17 (се-
думнаесет) години; 

Ибрахими Ајет Нухија од 10 (десет) на 9 (девет) 
години: 

Ибраимовиќ Бајрам Алија од 15 (петнаесет) на 
13 (тринаесет) години; 

Идризи Тушо БаЈрам од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Игњатовиќ Чедомир Адам од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години; 

Илиќ Марко Јуре од 9 (девет) години и 2 месеца 
на 8 (осум) години: 

Илиќ Никодие Мирјана од 9 (девет) години и 
1 месец на 6 години; 

Илиќ Душан Тихомир од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Илинчиќ Љубан Стоја од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Исмаиловски Садик Зариф од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години; 

Иваиежа Ќиро Спаса од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Ивановиќ Петар Светислав од 20 (дваесет) на 
18 (осумнаесет) години: 

Ивиќ Душан Јагодинка од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Јануз Јануз Јашар од 13 (тринаесет) на 11 (еди-
наесет) години; 

,Јашари Ќерим Селим од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Јаворчиќ Петар Ивица од 10 (десет) на 8 (осум) 
години; 

Јоциќ Милорад Момчило од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Јокиќ Марко Илија од 10 (десет) на 8 (осум) 
години; 

Јоновиќ-Вајлар Јован Драгољуб од 15 (петнае-
сет) на 14 (четиринаесет) години; 

Јосев Ване Коле од 7 (седум) на 6 (шест) години; 
Јосифов Сотир Никола од 12 (дванаесет) на 10 

(десет) години; 
Јосифовски Трајан Јосиф од 12 (дванаесет) на 

10 (десет) години; 4 

Јовановиќ-Китановиќ Петар Станија од 13 (три-
наесет) на 11 (единаесет) години; 

Јовановски Грдан Боге од 2 (две) године на 1 
(една) година и 6 месеци; 

Кадрии Бајрам Ганија од 4 (четири) на 3 (три) 
години; 

Калесиќ Мехо Бајро од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Калесиќ Мехо Мехмед од 8 (осум) на 7 (седум) 
години: 

Калински Иван Марица од 5 (пет) на 4 (четири) 
години; 

Караиќ Омер Хусеин од 11 (единаесет) години и 
4 месеци на 9 (девет) години; 

Караман Неѓа Славко од 5 (пет) на 4 (четири) 
години; 

Катиќ Андрија Аница од 8 (осум) на 5 (пет) го-
дини; 

Керчуљ Сретко Бранко од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Кесеровиќ Марко Ѓоко од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Киџин Мита Светислав од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Кишутцаи Антал Иштван од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години; 

Клипа Тошо Михајло од 18 (осумнаесет) на 16 
(шеснаесет) години; 

Кол Густав Шандор од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Коларовски Киро Миле од 4 (четири) на 3 (три) 
години; 

Комарац Јосип Еда од 5 (пет) на 4 (четири) го-
дини ; 

Константинов Иван Антун од 20 (дваесет) на 18 
(осумнаесет) години; 

Костиќ Милутин Јерослав од 10 (десет) години 
и 6 месеци на 7 (седум) години; 

Котур Димитрие Никола од 7 (седум) на 6 (шест) 
години; 

Ковач Никола Митре од 10 (десет) на 8 (осум) 
години; 

Ковачевиќ Никола Гојко од 15 (петнаесет) на 
14 (четиринаесет) години; 

Краљиќ Фрањо ЈБудевит од 4 (четири) години и 
10 месеци на 3 (три) години и 10 месеци; 

Красниќ Садик Беќа од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) години; 

Кркушиќ Спахо Халил од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Крпачовски Стеван Живко од 15 (петнаесет) на 
13 (тринаесет) години и 6 месеци; 

Крстев Трајан Станое од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) години; 

Крстевски Симеон Китан од 13 (тринаесет) на-
12 (дванаесет) години; 

Куна Андрија Љубомир од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Курталиќ Сулејман Наим од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години; 

Лаѓевиќ Петар Милан од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Лалиќ Периша Данил од 10 (десет) на 7 (седум) 
години; 

Лаловиќ Љубивое Милорад од 7 (седум) години 
и 6 месеци на 6 (шест) години и 6 месеци; 

Ламперт Горѓа Антал од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години; 

Лазаревиќ Павле Илија од 20 (дваесет) на 18 
(осумнаесет) години; 

Лазиќ Стојан Божидар од 11 (единаесет) на 
10 (десет) години; 

Лесковар Ана Марија од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесетУ години; 

Ликардо Цинта Петар од 7 (седум) на 6 (шест) 
години; 

Лимановиќ-Рамиќ Рамадан Фетија од 20 (двае-
сет на 18 (осумнаесет) години; 

Лимановски Рифат Муса од 10 (десет) на 8 (осум) 
години; 

Лиловец Мата Стјепан од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Локванчиќ Хусо Асим од 4 (четири) на 3 (три) 
години и 6 месеци; 

Ловриќ Јозо Нико од 12 (дванаесет) на 11 (еди-
наесет) години; 

Луциќ Мијат Мирко од 13 (тринаесет) години и 
6 месеци на 11 (единаесет) години и 6 месеци; 

Љубиќ Никола Бранислав од 7 (седум) на 6 
(шест) години; 

Максимовиќ Милан Милутин од 12 (дванаесет) 
на 10 (десет) години; 
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Малишиќ Симеон Драгољуб од 10 (десет) на 9 
(девет) години: 

Мамузиќ Тура Богдан од 9 (девет) години и 2 
месеци на 7 (седум) години; 

Мандиќ Петар Радован од 8 (осум) на 6 (шест) 
години; 

Манев Ване Гацо од 20 (дваесет) на 17 (седум-
наесет) години; 

Мариниќ Илија Стеван од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) години; 

Мариновиќ Петар Матија од Ј0 (десет) па 8 (осум) 
години; 

Марковиќ Сретен Добросав од 11 (единаесет) на 
9 (девет) години; 

Марковиќ Јура Марко од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Мартинов Мартин Параскева од 8 (осум) на 7 
(седум) години, 

Мартиновиќ Спаса Милован од 5 (пет) на 3 (три) 
години; 

Мартиновски Целе Боге од 10 (десет) на 9 (девет) 
години, 

Матиќ Милан Радмила од 14 (четиринаесет) на 
11 (единаесет) години; 

Мекиќ СмаЈа Сакиб од 7 (седум) на 6 (шест) 
години; 

Мемеди Гафур Абедин од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години; 

Мифтари Исен Маљо од 15 (петпаест) на 14 (че-
тиринаесет) години; 

Мигриќ Живадин Миодраг од 9 (девет) на 7 (се-
дум) години; 

Михај левиќ Саво Милош од 14 (четиринаесет) 
на 12 (дванаесет) години; 

Мијатовиќ Тривун Јован од 14 (четиринаесет) на 
13 (тринаесет) години; 

Мијатовиќ Тривун Тошо од 15 (петнаесет) на 
13 (тринаесет) години; 

Микиќ Душан Светлана од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Микулиќ Рока Фрапо од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Миленковиќ Никола Варадинка од 20 (дваесет) 
на 17 (седумнаесет) години; 

Милисављевиќ Милан Радован од 12 (дванаесет) 
години и 6 месеци на 11 (единаесет) години и 6 ме-
сеци; 

Милков Пако Киро од 12 (дванаесет) на И (еди-
наесет) години; 

Милоевиќ Живадин Веселин од 10 (десет) на 9 
(девет) години; 

Милојковић Љубомир Жарко од 10 (десет) на 
8 (осум) години; 

Милосављевиќ Светолик Градимир од 11 (еди-
наесет) на 9 (девет) години; 

Милошевиќ Панто Миленка од 9 (девет) на 7 
(седум) години; 

Милошевиќ Јован Радован од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Миниќ Миодраг Љубивој од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години; 

Мириќ Јован Томислав од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Мир јаниќ Живорад Предраг од 7 (седум) на 6 
(шест) години; 

Мирковиќ Марко Миодраг од 12 (дванаесет) на 
11 (единаесет) години; 

Мисини Алит Билал од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Мисини Алит Ферадин од 7 (седум) на 6 (шест) 
години; 

Мојсиловиќ Владислав Љубивое од 7 (седум) на 
6 (шест) години; 

Муареми Мишир Амет од 9 (девет) на 8 (осум) години; 
Муљај Брахим Фериз од 12 (дванаесет) на И 

(единаесет) години; 

Муљај, Брахим Риза од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Мустеданегиќ Алија Хусни ја од 8 (осум) години 
и 4 месеци на 7 (седум) години и 4 месеци; 

Мушетиќ Алија Хасан од 12 (дванаесет) години 
и 15 дена на 9 (девет) години; 

Настевски Блаже Лазар од 10 (десет) на 8 (осум) 
години, 

Наумовиќ Стеван Радмило од 8 (осум) на 6 (шест) 
години; 

Немчец Лука Степан од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Нестиќ Степан Ивица од 3 (три) години и 6 ме-
сеци на 3 (три) години; 

Нетков Сотир Христо од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Никодиевиќ Милосав Љубомир од 10 (десет) ма 
8 (осум) години; 

Николиќ Илија Петар од 7 (седум) на 6 (шест) 
години; 

Николиќ Јордан Сто Јан од 9 (девет) на 7 (седум) 
години и 6 месеци; 

Николов Иван Ило од 3 (три) на 2 (две) години; 
Николовски Гроздан Риста од 5 (пет) на 4 (че-

тири) години; 
Његоваповиќ Душан Млаѓан од (шест) на 5 

(пет) години; 
СИкиќ Никола Перо од 10 (десет) на 9 (девет) 

години, 
Окановиќ Осман Иорахим од 8 (осум) на 7 (се-

дум) години; 
Окановиќ Осман Ризва од 6 (шест) на 5 (пет) 

години; 
Оринов Вангел Коста од 5 (пет) на 4 (четири) го-

дини ; 
Омчикус Обрад Душан од 12 (дванаесет) на 10 

(десет) години; 
Омеровиќ Зајко Химзо од 9 (девет) на 7 (седум) 

години; 
Орехов Владимир Иван одо 7 (седум) на 6 (шест) 

години; 
Орешковиќ Тома Тома од 12 (дванаесет) на 11 

(единаесет) години; 
Оршуш Ева Франц од 15 (петнаесет) на 14 (че-

тиринаесет) години; 
Османов Амет Муртеза од 11 (единаесет) на 10 

(десет) години; 
Османовски Адем Осман од 5 (пет) на 4 (четири) 

години; 
Пајазитај Бајрам Селим од 9 (девет) на 7 (седум) 

години; 
Паиќ Живко Петар од 10 (десет) на 9 (девет) 

години; 
Павлов Кашук Љубица од 7 (седум) на 6 (шест) 

години; 
Павловиќ Михајло Милета од 12 (дванаесет) на 

11 (единаесет) години; 
Периќ Јозо Марко од 20 (дваесет) на 18 (осум-

наесет) години; 
Периќ Алекса Василие од 10 (десет) на 8 (осум) 

години и 6 месеци; 
Петерлик Антун Петар од 13 (тринаесет) на 12 

(дванаесет) години; 
Петриновиќ Па ја Јосип од 15 (петнаесет) на 13 

(тринаесет) години; 
Петровиќ Гура Јулка од 15 (петнаесет) на 13 

(тринаесет) години; 
Петровиќ Предраг Милутин од 10 (десет) на 9 

(девет) години; 
Петровиќ Мирко Петар од 6 (шест) на 5 (пет) 

години; 
Петровски Дина Драган од 4 (четири) на 3 (три) 

години; 
Пилиќ Нуман Хикмет од 14 (четиринаесет) на 12 

(дванаесет) години; 
Питаревиќ Илија Живоин од 10 (десет) години 

и 1 месец на 9 (девет) години; 
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Плојовиќ Јакуп Рамиз од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) години; 

Покимица Бранко Владимир од 10 (десет) на 9 
(девет) години; 

Половина Никола Иса од 3 (три) на 2 (две) го-
дини; 

Поповиќ Видан Милија од 14 (четиринаесет) на 
13 (тринаесет) години; 

Прањиќ Иван Јоза од 8 (осум) на 7 (седум) го-
дини; 

Прстоевиќ Миленко Радомир од 5 (пет) години 
и 6 месеци на 4 (четири) години и 6 месеци; 

Путниковић Драган Радое од 13 (тринаесет) на 
12 (дванаесет) години; 

Путриќ Марко Мато од 13 (тринаесет) на 11 (еди-
наесет) години; 

Радановиќ Миле Светозар од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години; 

Радишиќ Јаго Влатко од 4 (четири) години и 
и 6 месеци на 3 (три) години и 6 месеци; 

Радоичиќ Стеван Миленко од 4 (четири) на 3 
(три) години; 

Радојковиќ Светозар Милан од 12 (дванаесет) 
на 10 (десет) години; 

Радосављевиќ Илија Живота од 14 (четирина-
есет) на 12 (дванаесет) години; 

Радовиќ Коста Милорад од 8 (осум) години и 
5 месеци на 7 (седум) години; 

Ракиќ Добросав Младен од 10 (десет) на 8 (осум) 
години; 

Раковиќ Милое Раде од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Рапан Божа Ратко од 5 (пет) години и 6 месеци 
на 4 (четири) години; 

Рашит Хајриз Хануш од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Рашити Раиф Назмија од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Реџеп Салија Трашуп од 20 (дваесет) на 18 
(осумнаесет) години; 

Рецепи Мухарем Намон од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Рецепи Аџија Незир од 15 (петнаесет)' на 12 (два-
наесет) години; 

Рељиќ Лука Милан од 8 (осум) на 7 (седум) го-
дини; 

Репулац Фрањо Мирко од 3 (три) на 2 (две) го-
дини; 
' Ристановиќ Александар Милорад од 15 (петна-

есет) на 13 (тринаесет) години; 
Ризовски Тасо Максим од 5 (пет) на 4 (четири) 

години; 
Рупчиќ Алојз Славко од 7 (седум) на 6 (шест) 

години; 
Рупиќ Александар Горѓе од 6 (шест) години и 

6 месеци на 5 (пет) години и 6 месеци; 
Русески Темелко Тоде од 13 (тринаесет) на 12 

(дванаесет) години; 
Рутешиќ Трифко Владо од 5 (пет) на 4 (четири) 

години; 
Ружниќ Хасан Хасиб од 3 (три) на 2 (две) го-

дини; 
Сабо Мате Гуро од 6 (шест) на 4 (четири) години; 
Салији Фејзула Шабан од 12 (дванаесет) на И 

(единаесет) години; 
Самарџиќ Адам Маријан од 15 (петнаесет) на 14 

(четиринаесет) години; 
Савиќ Милисав Борислав од 2 (две) години и 8 

месеци на 2 (две) години; 
Савиќ Видо Симеун од 10 (десет) на 8 (осум) го-

дини; 
Савиќ Видо Владо од 14 (четиринаесет) на 12 

(дванаесет) години; 
Селеа Трифун Јован од 1 (една) година и 6 ме-

сеци на 1 (една) година; 
Сеничиќ Петар Милутин од И (единаесет) на 10 

(десет) години; 

Сичаја Стипе Славко од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Симеуновиќ Гавра Милорад од 7 (седум) на 6 
(шест) години; ^ 

Симиќ Павле Милован од 10 (десет) години и 6 
месеци на 8 (осум) години и 6 месеци; 

Симоновиќ Светислав Миодраг од 5 (пет) на 4 
(четири) години; 

Симоновиќ Стојанче Светислав од 13 (тринаесет) 
на 11 (единаесет) години; 

Сирковиќ Спасое Милутин од 20 (дваесет,) на 15 
(петнаесет) години; 

Скробоња Никола Никола од 5 (пет) на 4 (чети-
ри) години; 

Сладоевиќ Јовица Жарко од 8 (осум) години и 
3 месеци на 6 (шест) години; 

Словинац Јосип Мида од 7 (седум) на 6 (шест) 
години; 

Смаиловиќ Заим Мехмед од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Смаил, Ибрахим Халит од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Сметишко Фрањо Владо од 12 (дванаесет) на И 
(единаесет) години; 

Смиљковиќ Милета Томислав од 2 (две) на 1 
(една) година; 

Спасовски Орданов Благоја од 7 (седум) години 
и 6 месеци на 6 (шест) години и 6 месеци; 

Спатополус Васила Димитар од 6 (шест) на 5 
(пет) години; 

Стаменовиќ Светозар Милорад од 7 (седум) на 5 
(пет) години: 

Станковиќ Живоин Миленко од 11 (единаесет) 
години и 2 месеца на 10 (десет) години; 

Станковиќ Будимир Сретен од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години; 

Станоевиќ ѓорѓе Драгутин од 13 (тринаесет) на 
12 (дванаесет) години; 

Стефановиќ Миленко Мирослав од 8 (осум) на 7 
(седум) години; 

Стефановиќ Радомира Новица од 12 (дванаесет) 
на 11 (единаесет) години; 

Стојадиновиќ Милорад Бранислав од 14 (чети-
ринаесет) на 12 (дванаесет) години; 

Стојановиќ Станко Александар од 10 (десет) на 
8 (осум) години; 

Стојановиќ Трајко Симеон од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Стојановиќ Радослав Воин од 4 (четири) на 3 
(три) години; 

Стоиќ Јован Драган од 10 (десет) на 6 (шест) 
години; 

Стојкиќ Милутин Слободан од 6 (шест) години 
и 6 месеци на 4 (четири) години; 

СтреЈчек Вјенцеслав Јосип од 13 (тринаесет) на 
10 (десет) години; 

Суходоли Рустем Џафер од 8 (осум) на 6 (шест) 
години; 

Сушањ Среќко Рикард од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) години; 

Сувајап Јаков Радован од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) година; 

Свилар Душан Душанка од 5 (пет) на 4 (четири) 
години; 

Свртан Иван Волт од 6 (шест) на 5 (пет) години; 
Шќурец Ката Јосип од 4 (четири) на 3 (три) го-

дини ; 
Шекерина Мате Стипо од 15 (петнаесет) на 13 

(тринаесет) години; 
Шестиќ Јуре Филип од 15 (петнаесет) на 14 (че-

тиринаесет) години; 
Шкаљац Милош Бранко од 7 (седум) на 6 (шест) 

години; 
Штефан Јакоб Степан од 4 (четири) на 3 (три) 

години; 
Штиглер Гура Иван од 9 (девет) на 8 (осум) го-

дини; 
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Штруклец Милан Јосип од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Шушиќ Владимир Љубица од 6 (шест) години и 
6 месеци на 5 (пет) години и 6 месеци; 

Тамаш Андраиѕ Андраш од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) години; 

Таловиќ Данило Чедо од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години; 

Tap Јосип ЛаЈош од 4 (четири) години и 6 ме-
сеци на 3 (три) години и 6 месеци; 

Теодоровиќ Матеја Вера од 14 (четиринаесет) 
на 12 (дванаесет) години; 

Терзиќ Маринко Даринка од 8 (осум) на 6 (шест) 
години; 

Терзо Веѓо Ибро од 8 (осум) години на 6 (шест) 
години и 6 месеци; 

Тодоровиќ Боривое Милан од 15 (петнаесет) на 
14 (четиринаесет) години; 

Томиќ МИЈ а Иво од 8 (осум) на 7 (седум) години; 
Томиќ Ж И В К О Милан од 8 (осум) години и 4 

месеци на 6 (шест) години и 4 месеци; 
Томиќ Радосав Милица од 9 (девет) на 7 (седум) 

години; 
Томиќ Петар Томо4 од 5 (пет) години на 4 (че-

тири) години и 6 месеци; 
Томљановиќ Фрањо Имбре од 12 (дванаесет) на 

10 (десет) години; 
Тополчани Пал Иљеш од 6 (шест) на 5 (пет) го-

дини; 
Тот Јозеф Јан од 10 (десет) на 9 (девет) години; 
Трајковски Спасе Милан од 11 (единаесет) на 10 

(десет) години; 
Трајковски Алекса Пан од 6 (шест) на 5 (пет) 

години; 
Трајковски Санде Трпе од 9 (девет) на 7 (се-

дум) години; 
Трчка Ќирил Иван од 12 (дванаесет) на 10 (де-

сет) години; 
Трифуновиќ Милутин Јован од 15 (петнаесет) на 

13 (тринаесет) години; 
Трипковиќ Т. Драгутин од 12 (дванаесет) на 10 

(десет) години; 
Тришиќ Станимир Гостимир од 5 (пет) на 4 (че-

тири) години; 
Урошевић Лазар Дамјан од 14 (четиринаесет) на 

12 (дванаесет) години; 
Валдман Јован Бел од 4 (четири) на 3 (три) 

години; 
Васиќ Станко Душан од 11 (единаесет) на 9 (де-

вет) години; 
Величковиќ Јован Петар од 10 (десет) на 9 (де-

вет) години; 
Величковиќ Гавро Радое од 8 (осум) на 6 (шест) 

години; 
Великиќ Жарка Љубомир од 8 (осум) на 6 (шест) 

години; 
Видановиќ Страил Мирко од 20 (дваесет) на 18 

(осумнаесет) години; 
Виши Рамадан Исмет од 20 (дваесет) на 18 

(осумнаесет) години; 
Витороеиќ Јован Десанка од 11 (единаесет) на 9 

(девет) години; 
Виторовиќ Младен Милоја од 8 (осум) на 6 (шест) 

години и 6 месеци; 
Влајковић Драгутин Станимир од 12 (дванаесет) 

години и 4 месеци на 10 (десет) години; 
Врбацки Павла Јан од 5 (пет) на 4 (четири) го-

дини; 
Вребац Осман Шефик од 6 (шест) години и 3 

месеци на 5 (пет) години и 3 месеци; 
Вучковиќ Милан Драгољуб од 12 (дванаесет) на 

11 (единаесет) години; 
Зариќ Захарије Марко од 12 (дванаесет) на 11 

(единаесет) години; 
Здравковиќ Радивое Живоин од 9 (девет) на 

8 (осум) години; 

Зеленика Гуро Петар од 11 (единаесет) на 10 (де-
сет) години; 

Жибрат Валентин Никола од 8 (осум) на 6 (шест) 
години; 

Живковиќ Александар Радивое од 10 (десет) на 
8 (осум) години; 

Живковиќ Драгомир Воислав од 13 (тринаесет) 
на 10 (десет) години; -

Животиќ Светислав Родољуб од 12 (дванаесет) 
на 11 (единаесет) години; 

Жижа Младен Миодраг од 5 (пет) години и 6 
месеци на 3 (три) години. 

IV 
Се условуваат изречените казни на: 
Радивоевиќ Александар Иван казната затвор во 

траење од 1 (една) година му се условува на 2 (две) 
години; 

Шќепановиќ Петар Воислав казната затвор во 
траење од 6 (шест) месеци му се условува на 2 (две) 
години. 

V 
Оваа одлука ќе се применува од 29 ноември 

1969 година. 

Бр. 219 
26 ноември Г969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с, р. 

С О Д Р Ж И Н А 
636. Одлука за распишување дополнителни 

избори за избор на еден пратеник за Со-
борот на народите на Сојузната скуп-
штина - - - - - - - - - - 1373 

637. Одлука за определување на максималните 
цени за бакар и за одделни производи од 
преработка врз база на бакар — — — 1373 

638. Одлука за определување на максимални-
те цени на одделни производи на црната 
металургија — — — — — — — — 1373 

639. Упатство за измени на Упатството за об-
расците за доставување статистички по-
датоци до органите на статистичката 
служба — — — — — — — — — 1373 

640. Решение за забрана на внесување и ра-
стурање на весникот а The Times к, бр. 
57.736 од 6 декември 1969 година - - 1380 

641. Решение за престанок на важењето на 
Решението за измена и дополнение на ју-
гословенскиот стандард за цигари — — 1380 

642. Решение за југословенските стандарди за 
фотографии — — — — — — — — 1380 

643. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на пластични 
маси - - - - - - - - - 1380 

644. Решение за југословенските стандарди од 
областа на шумарството — — — — — 1381 

645. Решение на југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на аноргански 
киселини — — — — — — — — 1381 

646. Решение за југословенските стандарди за 
кабли за радио-фреквенции — — — — 1381 

647. Решение за југословенските стандарди од 
областа на масолната хидраулика и пнев-
матика — — — — — — — — — 1381 

Одлука за оцена на законитоста на членот 33 
став 1 од Законот за водите на Социјали-
стичка Република Босна и Херцеговина 1382 

Одлука за помилување на осудени лица — — 1383 
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