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135. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАЕМОТ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ОБНОВАТА НА ОБЈЕКТИТЕ ОШТЕТЕНИ 
ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
Се прогласува Законот за заемот за обезбедува-

ње средства за кредитирање на обновата на објек-
тите оштетени од земјотресот на територијата на 
Социјалистичка Република Црна Гора, што го ус-
вои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 11 февруари 1969 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 6 март 1969 година. 

ПР бр. 778 
7 март 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАЕМОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ОБНОВАТА НА ОБЈЕКТИТЕ 
ОШТЕТЕНИ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ТЕРИТОРИЈА-
ТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА 

ГОРА 
Член 1 

Се распишува заем за обезбедување средства за 
давање кредити за обнова на објектите уништени 
или оштетени од земјотресот во ноември 1968 годи-
на на територијата на општина Бар и Улцињ. 

Заемот го запишуваат деловните банки во ви-
сочина од 1,55% од износот на средствата на штед-
ните влогови според состојбата на тие средства на 
31 декември 1968 година. 

Деловните банки се должни една половина од 
,заемот да уплатат до 31 јули 1969 година, а остато-
кот до 31 јули 1970 година. 

Член 2 
Емисионата и ануитетската служба по заемот ја 

врши деловната банка што ќе ја определи Соција-
листичка Република Црна Гора (во понатамошниот 
текст: овластената банка). 

Член 3 
За износите на запишаниот заем се издаваат об-

врзници. 
Обврзниците гласат на име. 
Формата и текстот на обврзниците ги утврдува 

овластената банка. 
Член 4 

На заемот се плаќа камата по стопа од 6,5% го-
дишно. 

Каматата се плаќа наназад и почнува да тече од 
1 август 1969 година односно од 1 август 1970 година. 

Член 5 
Заемот ќе го врати овластената банка во рок од 

10 години сметајќи од 1 август 1970 година. 
Ануитетите втасуваат на 1 август секоја година, 

со тоа што првиот ануитет да втасува на 1 август 
1971 година. 

За исплатување на одделни ануитети се изда-
ваат со обврзницата и купони. 

Член 6 
Правото на наплатување на одделни ануитети 

застарува за пет години од денот на нивната вта-
саност. 

Член 7 
Се ослободуваат од плаќање данок и такси сите 

исправи и дејствија во врска со примањата по основ 
на обврзниците на запишаниот заем. 

Член 8 
Средствата на заемот ќе ги употреби овластена-

та банка за давање кредити за обнова на објектите 
уништени или оштетени од земјотресот во ноември 
1968 година на територијата на општина Бар и Ул-
цињ, и тоа на: 

1) училишни згради, згради на здравствени ус-
танови, згради на органите на општествено-политич-
ките заедници и згради на општествено-политичките 
,организации; f 

2) комунални објекти во општествена сопстве-
ност (капитални објекти, водоводни и канализациони 
мрежи, септички јами, бунари и др.); 

3) станбени згради и станови во општествена 
сопственост; 

4) станбени згради и станови во сопственост на 
граѓани. 

Член 9 
Овластената банка ќе ги дава кредитите под 

следните услови: 
1) за обнова на училишни згради — во висо-

чина од 80% од проценетата штета, со рок за вра-
ќање од 20 години и со камата по стопа од 196 го-
дишно, а за другите објекти од членот 8 точ. 1 и 2 
на овој закон — во височина од 70% од проценета-
та штета, со рок за враќање од 15 години и со кама-
та по стопа од 2% годишно; 

2) за објекти од членот 8 точка 3 на овој закон 
— во височина од 30% од проценетата штета, со рок 
за враќање од 15 години и со камата по стопа од 
2% годишно; 

3) за објекти од членот 8 точка 4 на овој з^,кон 
— во височина од 30% од проценетата штета, со рок: 
за враќање од 20 години и со камата по стопа од 
1% годишно. 

Член 10 
Овластената банка дава кредит под условите од 

членот 9 на овој закон ако барателот на кредитот 
поднесе потврда издадена од органот определен со 
републички пропис за височината на штетата на-
станата поради земјотресот во ноември 1968 година 
на објектот за чија обнова бара кредит, а за кре-
дити за објекти од членот 8 точ. 1, 2 и 3 на овој 
закон — и доказ дека за обнова на тој објект обез-
бедил од своите или од други средства разлика до 
полниот износ на проценетата штета. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Член 11 
Кредити според овој закон овластената банка 

ќе одобрува до 30 септември 1970 година. 
Овластената банка е должна до 30 ноември 1970 

година да му ја поднесе на Сојузниот секретаријат 
за финансии документацијата врз основа на која се 
утврдува разликата во ануитетите и регресот на ка-
матата од членот 15 на овој закон. 

Член 12 
Отплатувањето на кредитите што ги дава спо-

ред овој закон, овластената банка го договара така 
што првиот ануитет да втасува најрано истекот на 
една година од денот на одобрување на кредитот. 

Член 13 
Социјалистичка Република Црна Гора може да 

определи првенство за користење на кредит за од-
делни објекти од членот 8 на овој закон, да го оп-
редели рокот за поднесување барање за кредит и 
да го пропише начинот за контрола на употребата 
на кредитите за намената од членот 8 точка 4 на 
овој закон. 

Член 14 
Контрола на наменското располагање со сред-

ствата на запишаниот заем според овој закон врши 
Службата на општественото книговодство. 

Член 15 
На овластената банка ќе ft се обезбедуваат се-

која година во рок од десет години потребните сред-
ства во сојузниот буџет за надоместување на раз-
ликата помеѓу износот на втасаните ануитети по 
кредитите на крајните корисници и ануитетите што 
овластената банка им ги плаќа на уписниците на 
заемот. 

^ Во рамките на ануитетите од ставот 1 на овој 
член на овластената банка и се обезбедува и рег-
рес во височина на разликата помеѓу каматната сто-
па по која таа ги емитирала обврзниците и камат-
ната стопа по која ги дала кредитите според овој 
закон. 

Средствата од ануитетите што втасуваат по ис-
текот на рокот од членот 5 став 1 на овој закон 
овластената банка ги уплатува во сојузниот буџет. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „ Службен лист на СФРЈ". 

136. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НИТЕ ДЕВИЗНИ КВОТИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА 

ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО 1969 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за посебните девизни 
квоти за увоз на опрема за определени намени во 
1969 година, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 27 февруари 1969 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 6 
март 1969 година. 

ПР бр. 781 
2 март 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНИТЕ ДЕВИЗНИ КВОТИ ЗА УВОЗ НА 
ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО 1969 

ГОДИНА 

Член 1 

Посебните девизни квоти утврдени со овој за-
кон се однесуваат на увозот па опрема што се пла-
ќа во девизи што се од значење за одржувањето на 
ликвидноста во меѓународните плаќања, и тоа: 

1) на опрема за која се обезбедуваат сред-
ства од Фондот за федерацијата на кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и краишта; 

2) на опрема за потребите на Југословенската на-
родна армија; 

3) на опрема за Телевизија — Титоград; 
4) на опрема за потребите на научните уста-

нови. 

Член 2 
Посебните девизни квоти утврдени со овој за-

кон претставуваат најголеми износи до кои можат: 
1) да се вршат плаќања во врска со увозот на 

опрема купена на кредит (аванси и меѓуплаќања) и 
плаќања по увозот на опрема купена за готово (во 
понатамошниот текст: готовинска квота); 

2) да се создаваат обврски во странство во вр-
ска со увозот на опрема на кредит (во понатамошни-
от текст: кредитна квота). 

Член 3 
Посебните девизни квоти утврдени со овој закон 

за 1969 година изнесуваат вкупно противвредност 
од 601,15 милиони динари, од што вкупната готовин-
ска квота изнесува 194,45 милиони динари, а вкуп-
ната кредитна квота 406,7 милиони динари. 

Член 4 
Посебната девизна квота за увоз на опрема за 

која се обезбедуваат средства од Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на стопанскиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и кра-
ишта (член 1 точка 1) изнесува противвредност од 
371 милион динари, од што готовинската квота из-
несува 84,9 милиони динари, а кредитната квота 
286,1 милиони динари. 

Посебната девизна квота од ставот 1 на овој 
член ја распоредува управниот одбор на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на стопанскиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и краишта и и ја става на располагање на 
овластената банка што ќе ја определи републиката 
односно автономната покраина. 

Член 5 
За плаќање во готово според членот 4 на овој 

закон, Народната банка на Југославија ќе и прода-
ва на овластената банка девизи до износот на го-
товинската квота од членот 4 став 1 на овој закон. 

Член 6 
Работната организација што ја користи увезе-

ната опрема за која готовинските плаќања се из-
вршени со девизите обезбедени според членот 5 на 
овој закон, должна е од девизите што и припаѓаат 
според членот 16 на Законот за девизното работе-
ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67 и 
55/68) и од девизите што може да ги купи од бан-
ката до износот на определениот дел средства за 
амортизација на опремата според членот 28 на тој 
закон, да и продаде на Народната банка на Југо-
славија девизи во височина на извршените готовин-
ски плаќања, и тоа: 

1) девизи користени за плаќање на опремата 
купена во странство за готово — во рок од 5 го-
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дини од денот на влегувањето во сила на овој 
закон; 

2) ,девизи користени ,за плаќање по увозот на 
опремата на кредит (аванси и меѓуплаќања) -
сразмерно обврските по странскиот кредит и во ро-
ковите „на втасување на обврските по странскиот 
кредит (отплати и камата). 

Член 7 
Работната организација што ја користи увезе-

ната одрема. купена на кредит во границите .на кре-
дитната квота од членот 4 на овој закон, го отпла-
тува странскиот кредит на начинот определен со 
одредбите на Законот за девизното работење и Зако-
нот за кредитните работи со странство („Службен 
лист на СФРЈ'4 бр. 29/66). 

Член 8 
Посебната девизна квота за увоз на опрема за 

потребите на Југословенската народна армија (член 
1 точка 2) изнесува противвредност од 184,25 мили-
они динари, од што готовинската квота изнесува 
79,25 милиони динари, а кредитната квота 105 ми-
лиони динари. 

Квотата од ставот 1 на овој член ја распоредува на 
установи и претпријатија државниот секретар за 
народна одбрана. 

Член 9 
Девизите за плаќање во готово до износот на 

готовинската квота од членот 8. став 1 на овој, за-
кон ќе им ги продава Народната банка на Југосла-
вија на установите и претпријатијата на кои кво-
тата им е распоредена. 

Девизите за намирување на обврските според 
странските кредити во границите на кредитната 
квота од членот 8 став 1 на овој закон ќе ги прода-
ва Народната банка на Југославија во роковите на 
втасување на обврските на установите и претпри-
јатијата што ја користат опремата. 

Член 10 
Посебната девизна квота за увоз на опремата за  

Телевизија-Титоград (член 1 точка 3) изнесува 
противвредност од 4,7 милиони динари, од што го-
товинската квота изнесува 1,6 милиони динари а 
кредитната квота ЗД милиони динари. 

Член И 
Девизите за плаќање во готово до износот на 

готовинската квота од членот 10 на овој закон, ќе 
и ги продава Народната банка на Југославија на 
Телевизија-Титоград. 

Девизите за намирување на обврските по 
странските кредити во границите на кредитната 
квота од членот 10 на овој закон, ќе и ги продава 
Народната банка на Југославија на Телевизија-Ти-
тоград во роковите на втасување на странските об-
врски. 

Член 12 
Посебната девизна квота за увоз на опрема за 

потребите на научните установи (член 1 точка 4) 
изнесува противвредност од 41,2 милиони динари, 
од што готовинската квота 28,7 милиони динари а 
кредитната квота 12,5 милиони динари. 

Посебната девизна квота од ставот 1 на овој 
член ја распоредува управниот одбор на Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности. 

Член 13 
За плаќање во готово според членот 12 на овој 

закон, Народната банка на Југославија ќе им про-
дава на научните установи девизи до износот на 
готовинската квота од членот 12 став 1 на овој 
закон. 

Девизите за намирување на обврските по стран-
ските кредити за увоз на опрема во границите на 
кредитната квота од членот 12 став 1 на овој закон 
ќе им ги продава Народната банка на Југославија 

ве роковите н-а втасување на обврските, на научни-
те установи што ја користат опремата. 

Член 14 
Странските кредити и гаранциите по странски-

те кредити за увоз на опрема во границите на по-, 
себните девизни квоти според овој закон, не се за-
сметуваат во износот определен со посебните со-
јузни прописи до кој овластените банки ,можат да 
ги користат странските кредити и да даваат гаран-
ции по кредитните работи со странство. 

За задолжување на овластените банки за увоз 
на опрема на кредит во границите на посебните де-
визни квоти според овој закон, како и за гаран-
циите што овластените банки ги даваат за кредит-
ниве работи со странство за увоз на опрема во гра-
ниците на посебните девизни квоти според овој за-
кон, овластените банки не се должни да држат не-
ангажиран дел на девизи според членот 18 на 
Законот за кредитните работи со странство. 

Член 15 
Народната банка на Југославија дава упатства 

за начинот на поднесување барања за купување де-
визи и поднесување барања за користење на кре-
дити според овој закон, како и за водење евиден-
ција и за извештаите што корисниците на квотата 
и овластените банки се должни да и ги доставуваат 
на Народната банка на Југославија во врска со ко-
ристењето на квотата, со обврската на продажба 
на девизите на Народната банка на Југославија и 
со обврската на корисниците за намирување на об-, 
врските според овој закон. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

137. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НИТЕ ДЕВИЗНИ КВОТИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА 
ВО 1969 И 1970 ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ СТО-

ПАНСКИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за посебните девизни 
квоти за увоз на опрема во 1969 и 1970 година за 
определени стопааски објекти, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 27 февруари 1969 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 6 март 1969 година. 

ПР бр. 782 
7 март 1969 година 

Белград 
Претседател, 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНИТЕ ДЕВИЗНИ КВОТИ ЗА УВОЗ НА 
ОПРЕМА ВО 1969 И 1970 ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЕ-

НИ СТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Посебните девизни квоти утврдени со овој за-

кон се однесуваат на увозот на опрема за објектите 
чија изградба се врши врз основа на посебните од-
луки на Сојузната скупштина и Сојузниот извршен 
совет, донесени до крајот на 1966 година. 
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Член 2 
Посебните девизни квоти утврдени со овој за-

кон претставуваат највисоки износи на девизи што 
се од значење за одржувањето на ликвидноста во 
меѓународните плаќања, до кои во 1969 и 1970 го-
дина можат: 

1) да се вршат плаќања во врска со увозот на 
опрема купена на кредит (аванси и меѓу плаќања) 
и плаќања по увозот на опрема купена за готово 
(во понатамошниот текст: готовинска квота); 

2) да се создаваат обврски во странство во 
врска со увозот на опрема на кредит (во понатамош-
ниот текст: кредитна квота). 

Член 3 
Посебните девизни квоти утврдени со овој за-

кон за 1969 година вкупно изнесуваат противвред-
ност од 867,3 милиони динари, од што готовинската 
квота изнесува 143,8 милиони динари, а кредитната 
квота 723,5 милиони динари. 

Посебните девизни квоти утврдени со овој за-
кон за 1970 година вкупно изнесуваат противвред-
ност од 289,5 милиони динари, од што готовинскага 
квота изнесува 39,5 милиони динари, а кредитната 
квота 250,0 милиони динари. 

,Посебните девизни квоти утврдени со овој за-
кон за 1969 година, а неискористени во таа година, 
можат да се користат и во 1970 година. 

Посебните девизни квоти од ст. 1 и 2 од овој 
член се распоредуваат на овластената банка која 
со сојузен пропис е определена односно која склу-
чила соодветен договор со федерацијата за финан-
сирање на односните објекти. 

Член 4 
За плаќање во готово според членот 2 точка 1 

од овој закон, Народната банка на Југославија ќе 
и продава на овластената банка во 1969 и 1970 го-

дина девизи до износите на готовипските квоти од 
членот 3 ст. 1 и 2 на овој закон. 

Член 5 
Работната организација што ја користи увезе-

ната опрема за која се извршени плаќања со де-
визите купени според членот 4 на овој закон, а која 
девизите ги остварува со извоз на стоки и вршење 
услуги, должна е да и продава на Народната банка 
на Југославија 70% од девизите што ќе ги оствари 
Според членот 16 од Законот за девизното работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67 и 55/68) 
во текот на пет години од денот на користењето на 
девизите за увоз на опрема. 

Обврската на работната орга-низација од ставот 
1 на овој член престанува кога на Народната банка 
на Југославија ќе и продаде девизи во износ на 
девизите купени според членот 4 на овој закон. 

Член 6 
Работната организација што користи опрема ку-

пена во странство на кредит во границите на кре-
дитните квоти од членот 3 ст. 1 и 2 од овој закон, 
а која остварува девизи со извоз на стоки и врше-
ње услуги, должна е за подмирување на обврските 
по странски кредит (отплати и камата) да употре-
би 70% од девизите што и припаѓаат според членот 
16 од Законот за девизното работење, а кои ќе ги 
оствари од 1 јануари на годината во која почнува 
отплатувањето на странскиот кредит до денот на 
исплатата на тој кредит. 

Разликата помеѓу износот на девизите што ра-
ботната организација ќе ги употреби за подмирува-
ње на обврските според ставот 1 на овој член и 
износот на девизите потребен за подмирување на 
вкупните обврски по странски кредит за увоз на 
опрема (отплати и камата), ја обезбедува Народната 
банка на Југославија од општиот девизен прилив и 
тие девизи во роковите на втасувањето на обврските 
А ги продава на работната организација што ја ко-
ристи опремата. 

Член 7 
Подмирувањето на обврските на товар на 70% 

од девизите што и припаѓаат на работната органи-
зација според членот 16 од Законот за девизното 
работење, работната организација го врши по след-
ниот ред: 

1) подмирување на обврските според членот 31 
од Законот за кредитните работи со странство 
С,Службен лист СФРЈ", бр. 29/66); 

2) подмирување на обврските според членот 6 
став 1 од Законот за посебната девизна квота за 
увоз на опрема за посебни намени во 1967 година 
(„Службен лист на СФРЈ'4, бр. 52/66 и 42/67); 

3) подмирување на обврските според членот 6 
од Законот за посебните девизни квоти за увоз на 
опрема за определени намени во 1968 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9 68); 

4) подмирување на обврските според членот 7 
став 1 од Законот за посебните девизни квоти за 
увоз на опрема за определени намени во 1968 го-
дина; 

5) подмирување на обврските според членот б 
од овој закон; 

6) подмирување на обврските според членот 6 
став 1 од овој закон. 

Член 8 
Девизите за подмирување на обврските по 

странски кредит за увоз на опрема во границите 
на кредитните квоти од членот 3 ст. 1 и 2 на овој 
закон за работната организација што ја користи 
увезената опрема а не остварува девизи со извоз 
на стоки и вршење на услуги, ги обезбедува На-
родната банка на Југославија од општиот девизен 
прилив и во роковите на втасувањето на обврските 
ќ ги продава на работната организација што ја ко-
ристи опремата. 

Член 9 
Странски кредити и гаранции по странски кре-

дити за увоз на опрема во границите на кредитни-
те квоти од членот 3 ст. 1 и 2 од овој закон не се 
засметуваат во износот определен со посебните со-
јузни прописи до кој овластените банки можат 
да користат странски кредити и да даваат гаранции 
по кредитните работа со странство 

За задолжувањата на овластените банки за 
увоз на опрема на кредит во границите на кредит-
ните квоти од членот 3 ст. 1 и 2 на овој закон, како 
и за гаранциите што овластените банки ги даваат 
за кредитните работи со странство за увоз на опре-
ма во границите на тие кредитни квоти, овластени-
те банки не се должни да држат неангажиран дел 
на девизи според членот 18 од Законот за кредит-
ните работи со странство. 

Член 10 
Народната банка на Југославија дава упатства 

за начинот на поднесување барања за купување 
девизи и поднесување барања за користење креди-
ти според овој закон, како и за водењето евиденци-
ја и за извештаите што корисниците на квотите и 
овластените банки се должни да и ги доставуваат 
на Народната банка на Југославија во врска со ко-
ристењето на квотите, со обврската за продажба на 
девизи на Народната банка на Југославија и со об-
врската за користење сопствени девизи на корис-
ниците на квотите за подмирување на обврските 
според овој закон. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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138. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА 

ЗА ЖЕЛЕЗАРНИЦАТА СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за посебната девизна 
квота за увоз на опрема за Железарницата Скопје, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на СОЈУЗНИОТ собор од 27 февруари 1969 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 6 март 1969 
година. 

ПР бр. 784 
7 март 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА 

ОПРЕМА ЗА ЖЕЛЕЗАРНИЦАТА СКОПЈЕ 

Член 1 
Посебната девизна квота утврдена со овој закон 

се однесува на увозот на опрема до 1970 година за 
реализација на доградбата на капацитетите на Же-
лезарницата Скопје за производство на 940.000 тони 
суров челик годишно, а која се плаќа со девизи 
што се од значење за одржувањето на ликвидноста 
во меѓународните плаќања. 

Член 2 
Посебната девизна квота утврдена со овој закон 

претставува највисок износ до кој можат: 
1) да се вршат плаќања во врска со увозот на 

опрема купена на кредит (аванси и меѓуплаќања); 
2) да се создаваат обврски во странство во врска 

со увозот на опрема на кредит. 

Член 3 
Посебната девизна квота за плаќање по уво-

зот на опрема од членот 1 на овој закон се опре-
делува во вкупен износ од 420 милиони динари, 
од што 63 милиони динари за готовински плаќања 
според членот 2 точка 1 од овој закон, а 357 мили-
они динари за создавање обврски во странство спо-
ред членот 2 точка 2 од овој закон. 

Член 4 
За плаќање на аванси и меѓуплаќања, како и 

за намирување на обврските (отплати и камата) по 
странски кредит за увоз на опрема од членот 1 
на овој закон, Народната банка на Југославија во 
роковите на втасувањето ќе и продава на овласте-
ната банка девизи до износот од членот 3 на овој 
закон зголемен за каматата по странскиот кредит. 

Член 5 
Странските кредити и гаранциите по странски-

те кредити за увоз на опрема во границите на по-
себната девизна квота според овој закон, не се за-
сметуваат во определениот со посебен сојузен пропис 
износ до кој овластените банки можат да користат 
странски кредити и да даваат гаранции по кредит-
ните работи со странство. 

За задолжувањата на овластената банка за у-
воз на опрема на кредит во границите на посеб-

ната девизна квота според овој закон, како и за 
гаранции што овластената банка ги дава за кре-
дитните работи со странство за увоз на опрема во 
границите на посебната девизна квота според овој 
закон, овластената банка не е должна да држи не-
ангажиран дел на девизи според членот 18 од 
Законот за кредитните работи со странство. 

Член 6 
Народната банка на Југославија дава упатства 

за начинот на поднесување барања за купување 
девизи и поднесување барања за користење на кре-
дити според овој закон, како и за водење евиден-
ција и за извештаите што корисникот на девизната 
квота и овластената банка се должни да ги доста-
вуваат до Народната банка на Југославија во врска 
со користењето на квотата. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

139. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија,, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРА-
ЊЕТО И ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕ-

НИТЕ % 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за формирањето и општествената кон-
трола на цените, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Сојузниот собор од 6 март 1969 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 5 марс 
1969 година. 

ПР бр. 785 
7 март 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМБНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФОРМИРАЊЕТО И ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРО-

ЛА НА ЦЕНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за формирањето и општествената 

контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/67, 23/67 и 40/68) во членот 9 по ставот 3 се додава 
нов став 4, кој гласи: 

„Текстот на постигнатиот договор од ставот 1 на 
овој член работната организација е должна да му 
го достави на органот на управата надлежен за це-
ни. Работната организација може да го применува 
постигнатиот договор по истекот на 30 дена 
од денот на неговото доставување до органот на' 
управата надлежен за цени/' 

Член 2 
Во членот 23 се додава нов став 2, кој гласи: 
„За новите асортимани и квалитети на произ-

води "чии цени ги формираат според ставот 1 од овој 
член, работните организации се должни на органот 
на управата надлежен аа цени да му ги достават 
ценовниците заради евидентирање најдоцна на 30 
дена пред почетокот на продажбата на тие произ-
води." 
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Член 3 
Во членот 26 по ставот 5 се додава нов став в, 

кој гласи: 
„За измените на цените на производите и услу-

гите за кои доставиле ценовник според ставот 4 од 
овој член, како и за цените на новите асортимани и 
квалитети на тие производи и услуги, работните ор-
ганизации се должни на органот на управата над-
лежен за цени да му ги достават ценовниците нај-
доцна на 30 дена пред почетокот на продажбата на 
тие 'производи односно вршењето на услугите по 
новите цени." 

Член 4 
Во членот 41 став 1 точка 2 зборовите: „(член 26 

ст. 1 и 4)" се заменуваат со зборовите: „(член 23 став 
2 и член 26 ст. 1, 4 и 6)". 

На крајот на точката 4 точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додава нова точка 5, 
која гласи: 

„5) ако текстот на постигнатиот договор не му 
го достави на органот на управата надлежен за 
цени или ако започне да го применува постигнатиот 
договор пред истекот на рокот за неговото доставу-
вање (член 9 став 4).". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ", 

140. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за дополнение на Основ-
ниот закон за данокот на промет, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 27 февруари 1969 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 6 март 1969 година. 

ПР бр. 780 
7 март 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Основниот закон за данокот на промет („Слу-

жбен лист на СФРЈ", бр. „14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 
52/66, 31/67, 54/67, 26/68, 30/68, 40/68 и 48/68) во чле-
нот 37 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 

„Работните организации како даночни обврзници 
на данокот на надоместоците за услуги, го плаќаат 
овој данок од својот доход." 

Член 2 
Плаќањето на данокот на промет на начинот 

утврден со овој закон се врши од 1 јануари 1969 
година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

141. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ ГРАДСКО ЗЕМЈИШТЕ 
Се прогласува Законот за дополнение на Ос-

новниот закон за придонесот за користење градско 
земјиште, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 27 февруари 1969 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 6 
март 1969 година. 

ПР бр. 783 
7 март 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ ГРАДСКО ЗЕМ-

ЈИШТЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за придонесот за користење 

градско земјиште („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/67) по членот 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 

„Придонесот за користење градско земјиште ра-
ботните организации го плаќаат од доходот. 

Ако на работната организација, како носител на 
правото на користење на земјиштето или зградата 
односно дел од зградата на него, и се надоместува 
соодветен износ на придонесот во смисла на членот 
7 од овој закон, работната организација плаќа со-
одветен придонес на товар на средствата на надо-
местокот." 

Член 2 
Плаќањето на придонесот според овој закон се 

врши почнувајќи од 1 јануари 1969 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

142. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна. Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ИЗГРАДБАТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ, ЗА СООБРА-

ЌАЈОТ И БЕЗБЕДНОСТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Основниот закон за изградбата на железниците, 
за сообраќајот и безбедноста на железниците, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 11 февруари 1969 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 6 март 1969 година;. 

ПР бр. 779 
7 март 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 



Четврток, 13 даарт 196? СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 11 - Страна 333 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ИЗГРАДБАТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ, ЗА 
СООБРАЌАЈОТ И БЕЗБЕДНОСТА НА ЖЕЛЕЗ-

НИЦИТЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за изградбата на железни-

ците, за сообраќајот и безбедноста на железниците 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/65) во членот 7 по 
ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Железничката организација е должна со општ 
акт да ги утврди правата и должностите и одговор-
носта на работниците во вршењето на железничкиот 
сообраќај, контролирањето на уредноста и безбед-
носта на тој сообраќај, како и во вршењето на по-
стојан надзор, повремено прегледување и одржу-
вање на железничките пруги, постројките, уредите и 
објектите на пруга и железничките возила." 

Член 2 
Во членот 42 ст. 1 и 3 зборовите: „што го издал 

одобрението за изградба" се заменуваат со зборо-
вите: „определен со републички пропис". 

Во ставот 4 зборовите: „се врши според општите 
прописи" се заменуваат со зборовите: „го врши же-
лезничката организација". 

Член 3 
Во членот 48 ст. 1 и 2 зборовите: „односно око-

лната" се бришат. 
По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Мерките од ставот 1 на овој член се примену-

ваат во согласност со републичките прописи и по 
постапката утврдена со тие прописи." 

Член 4 
Членот 49 се брише. 

Член 5 
Во членот 71 став 2 на крајот се додаваат запир-

ка и зборовите: „како и начинот на повременото 
проверување на нивната посебна стручност за ус-
пешно и самостојно вршење на работите на нивното 
работно место." 

Во ставот 3 по зборовите: „железничкиот соо-
браќај" запирката се брише и се додаваат зборовите: 
„и за повременото проверување на нивната посебна 
стручност,". 

Член б 
По членот 71 се додава нов член 71 а, кој гласи: 
„Ако раководителот односно друг овластен ра-

ботник во станицата или во друга работна единица 
од која се регулира железничкиот сообраќај или 
која непосредно учествува во вршењето на желез-
ничкиот сообраќај, најде дека железничкиот работ-
ник што непосредно учествува во вршењето на же-
лезничкиот сообракај не ги исполнува пропишаните 
здравствени услови во поглед на физичката и пси-
хичката способност за работа на такво работно место, 
или дека е склон кон употреба на алкохол, или дека 
употребува опојни дроги, мора веднаш да го упати 
на вонредно проверување на неговата здравствена 
состојба, а особено на неговите физички и психички 
способности за работа на такво работно место. 

Додека не се изврши вонредното проверување 
од ставот 1 на овој член, органот на управувањето 
определен со статутот или со друг општ акт на же-
лезничката организација може, по потреба, привре-
мено да го распореди работникот на работно место 
на кое непосредно не учествува во вршењето на 
железничкиот сообраќај." 

Член 7 
Во членот 72 точка 2 по зборот: „спрема" се 

додаваат зборовите: „или повременото проверување 
на стручноста". 

Член 8 
По членот 72 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
„Член 72а 

Раководителот односно друг овластен работник 
на станицата или на друга работна единица од која 
се регулира железничкиот сообраќај или која непо-
средно учествува во вршењето на железничкиот со-
обраќај, должен е привремено да го отстрани од вр-
шењето на работите — железничкиот работник што 
непосредно учествува во вршењето на железничкиот 
сообраќај ака работникот е преморен или ако е од 
други причини физички или психички неспособен 
правилно да ги врши своите работни должности, па 
поради тоа може да ја доведе во прашање безбед-
носта на железничкиот сообраќај. 

Мерката од ставот 1 на овој член ќе се примени 
и спрема железничкиот работник што непосредно 
учествува во вршењето на железничкиот сообраќај, 
ако под влијание на алкохол или опојна дрога до-
шол на работно место или на него е затечен во таква 
состојба. 

Во случајот од ст. 1 и 2 на овој член работникот 
може да биде отстранет онолку време колку што е 
потребно да се одмори односно да престанат после-
диците на состојбата поради која привремено бил 
отстранет од вршењето на работите. 

Член 726 
Ако железничкиот работник што непосредно 

учествува во вршењето на железничкиот сообраќај 
ја занемарува својата должност, или ако ја врши 
површно, или прави неправилности што влијаат врз 
безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, 
ќе се распореди за определено време на работно ме-
сто за кое е предвидено помала стручна спрема во 
вршењето на железничкиот сообраќај или на работ-
но место на кое нема непосредно да учествува во 
вршењето на железничкиот сообраќај. 

Мерките од ставот 1 на овој член ќе се приме-
нат спрема железничкиот работник кој на своето 
работно место ги врши работите за регулирање на 
сообраќајот, дислоцирање во сообраќајот или кон-
трола на процесот на работата во сообраќајот, и кога 
дозволува железничкиот работник што во процесот 
на работата службено му е подреден, или кому има 
право да дава службени налози, или над чија работа 
има право на контрола, да ја занемарува својата 
должност или да ја врши површно, или да прави 
неправилности што влијаат врз безбедноста и уред-
носта на железничкиот сообраќај, или кога ќе изда-
де наредба со која очигледно е загрозена или би мо-
жела да биде загрозена безбедноста на железнич-
киот сообраќај. 

Со статутот или со друг општ акт на желез-
ничката организација се определува кои органи на 
управување одлучуваат за преземање на мерките од 
ст. 1 и 2 на овој член, за кое време можат да се 
применат тие мерки и начинот на постапување при 
примена на тие мерки. Со статутот или со друг општ 
акт на железничката организација може да се опре-
дели дека, до донесувањето одлука од надлежниот 
орган на управувањето во железничката организа-
ција, мерките од ст. 1 и 2 на овој член може привре-
мено да ги преземе раководителот односно друг ов-
ластен работник на станицата или на друга работна 
единица од која се регулира железничкиот сообра-
ќај или која непосредно учествува во вршење на 
железничкиот сообраќај, и тоа во случаите и за 
времето што се утврдени со тој статут односно друг 
општ акт. 

Член 72в 
Непридржувањето кон пропишаните правилата 

регулирање и вршење на железничкиот сообраќај 
и кон одредбите од општите акти за одржување на 
железничките пруги, постројките, уредите и објек-
тите на пруга и железничките возила, се смета за 
потешка повреда на работната должност, 
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Со општ акт на железничката организација се 
определува поради кои повреди од ставот 1 на овој 
член може или мора да се исклучи работникот од 
работната заедница. 

Поради повредата од ставот 2 на овој член, про-
тив работникот веднаш се поведува постапка за 
утврдување на повредата и за применување на опре-
делена мерка. 

До завршувањето на постапката од ставот 3 на 
овој член ' работникот се распоредува на работно 
место на кое непосредно не учествува во вршењето 
на железничкиот сообраќај. Ако нема можност да се 
распореди на такво работно место, работникот при-
времено се отстранува од железничката организа-
ција." 

Член 9 
По членот 73 се додава нов член 73а, кој гласи: 
„Работата во смени, на работните места на кои 

непосредно се учествува во вршењето на железнич-
киот сообраќај мора да се усогласи со организаци-
јата на сообраќајот, со процесот на работата во со-
обраќајот и со извршувањето на возниот ред. 

Должината на работата во смени на работните 
места на кои непосредно се учествува во вршењето 
на железничкиот^ сообраќај, се определува зависно 
од категоријата на пругата, фреквенцијата на со-
обраќајот, видот на возовите, видот на работите и од 
други услови што влијаат врз психичката и фи-
зичката способност на работникот за правилно и 
уредно вршење на работните должности во текот на 
смената. 1 

/ Поблиски одредби за основите според кои же-
лезничката организација ја уредува работата во 
смени на Југословенските железници донесува Заед-
ницата на Југословенските железници." 

Член 10 
По членот 75 сеј додава нов член 75а, кој гласи: 
„Одредбите на чл. 68, 69 и 71 од овој закон со-

образно се применуваат и на железничките работ-
ници во железничките организации и во Заедницата 
на Југословенските железници, кои го организираат 
и регулираат сообраќајот, диспонираат во сообра-
ќајот или вршат контрола на процесот на работата 
во сообраќајот, а одредбите на членот 71 од овој 
закон, освен одредбите што се однесуваат на повре-
меното проверување на стручноста, — и на оние 
работници што работат на изработка на општи акти 
со кои се уредуваат организацијата и вршењето на 
железничкиот сообраќај или кои непосредно ги ра-
ководат овие работи." 

Член 11 
Во членот 82 ставот 3 се брише. 

Член 12 
Во членот 95 ставот 4 се брише. 

Член 13 
По членот 95 се додаваат пет нови членови, кои 

гласат: 

„Член 95а 
Трошоците за одржување на патен премин и 

трошоците за осигурување безбеден и непречен со-
обраќај на патниот премин ги поднесуваат, и тоа: 

1) трошоците за одржување на Колосекот и дру-
гите делови на железничката пруга на патниот пре-
мин, на сигналните уреди и знаците што ги преду-
предуваат железничките работници во возот на па-
тен премин и на железничките телефонски врски со 
патниот премин — железничката организација; 

2) трошоците за одржување на коловозот на пат-
ниот премин и на сообраќајните знаци на патиштата 
КОИ ги предупредуваат учесниците во друмскиот со-
обраќај на патен премин — претпријатието за пати-
шта, друга организација односно општина од членот 
95 став 3 на овој закон; 

3) трошоците за одржување на уредите за да-
вање на знаците со кои на учесниците во друмскиот 
сообраќај им д се предвестува приближувањето на 
возот КОН патниот премин и на уредите за затво-
рање на сообраќајот на патниот премин; трошоците 
за ракување со уредите за затворање на сообраќајот 
на патниот премин, и другите непосредни трошоци 
за осигурување безбеден и непречен сообраќај на 
патниот премин (трошоци за осигурување на безбе-
ден и непречен сообраќај на патниот премин) — 
заедно на рамни делови железничката организација 
и претпријатието за патишта, друга организација 
односно општина од членот 95 став 3 на овој закон 

Железничката организација ги подне.сува ^о 
целост трошоците што станиците и другите места во 
кои се регулира железничкиот сообраќај или кои 
,непосредно учествуваат во вршењето на железнич-
киот сообраќај ги имаат поради регулирањето на 
движењето на возовите и вршењето на други работи 
во врска со осигурувањето на безбеден и непречен 
сообраќај на патниот премин. 

АКО патот или друга сообраќајница која нема 
својство на јавен пат се користи првенствено или 
единствено од определена работна или друга орга-
низација, трошоците за одржување на коловозот и 
осигурување безбеден и непречен сообраќај на пат-
ниот прекин од точ. 2 и 3 на ставот 1 од овој член 
ги поднесува во целост таа организација. 

Член 956 
Трошоците за одржување на коловозот и трошо-

ците за осигурување безбеден и непречен сообраќај 
од членот 95а став 1 точ. 2 и 3 и став 3 од овој закон 
се утврдуваат и се пресметуваат исклучиво врз ос-
нова на вкупните трошоци на онаа работна единица 
која во железничката организација во рамките на 
својата дејност врши одржување на патниот премин 
и осигурување безбеден и непречен сообраќај на пат-
ниот премин, Во тие трошоци влегуваат: 

1) материјалните трошоци на работењето кои се 
однесуваат на патниот премин; 

2) амортизацијата на средствата за осигурување 
безбеден и непречен сообраќај на патниот премин; 

3) соодветен дел од законските и договорните об-
врски што се однесуваат на патниот премин а се пла-
ќаат од доходот; 

4) личните доходи на работниците на патниот 
премин кои ракуваат со односните средства за осигу-
рување; 

5) дел од трошоците на работењето и дел од лич-
ните доходи обусловени од одржувањето и осигуру-
вањето на патниот премин во управата на работната 
единица, 

Покрај трошоците од ставот 1 на овој член може 
да се пресмета и соодветен дел од аку-мулацијата за 
резервниот фонд и за фондот на заедничката потро-
шувачка во врска со работењето на патниот премин. 

Член 95в 
Железничката организација и претпријатието за 

патишта, друга организација односно општина од 
членот 95 став 3 на овој закон, должни се со договор 
поблиску да ги уредат меѓусебните односи во врска 
со патниот премин, да го утврдат видот и обемот на 
работите за одржување на коловозот и времето за 
изведување на тие работи, височината на трошоците 
потребни за одржување на коловозот, видот и висо-
чината на трошоците за осигурување безбеден и не-
пречен сообраќај на' патниот премин, како и да се 
спогодат за времето и начинот на плаќањето на тро-
шоците и за други прашања од заеднички интерес. 

За посредување и одлучување за спорни работи 
во врска со склучувањето договор од ставот 1 на овој 
член е надлежен избраниот суд (арбитража) кај 
стопанската комора. Спорните работи во врска со 
склучувањето договор може секоја заинтересирана 
страна да ги изнесе пред постојаниот избран суд 
основан при надлежната стопанска комора. 
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Странките можат да се спогодат самите да си 
формираат избран суд (арбитража) пред кој ќе ги 
изнесат спорните работи. 

Одлуката на избраниот суд (арбитражата) го 
заменува договорот помеѓу странките. 

Член 95г 
За посредување и одлучување по споровите што 

произлегуваат од извршувањето на договорите склу-
чени според членот 95в став 1 од овој закон, односно 
од извршувањето на одлуките на избраните судови 
од членот 95в став 4 на овој закон, надлежен е избра-
ниот суд од членот 95в ст. 2 и 3 на овој закон и 
секоја заинтересирана страна може спорот да го 
изнесе пред тој суд. 

Пресудата на избраниот суд има сила на право-
силна пресуда. 

Член 95д 
Во поглед на поставувањето и изземањето на 

судии на избраниот суд што ќе го формираат стран-
ките и постапката пред тој суд (постапување, одлу-
чување, побивање на пресуда на избраниот суд пред 
избраниот суд од повисок степен, поништување на 
пресуда на избраниот суд и др.), се применуваат од-
редбите од Законот за процесната постапка што се 
однесуваат на постапката пред избраните судови." 

Член 14 
Во членот 96 став 1 уводна реченица по зборот: 

„поднесува" се додаваат запирка и зборовите: „ако 
не се спогодат поинаку, и тоа". 

Член 15 
Членот 97 се брише. 

Член 16 
Во членот 106 точка 1 по зборовите: „на закон" 

се додаваат зборовите: „и дали се спроведуваат про-
пишаните мерки што се однесуваат на безбедноста и 
уредноста на железничкиот сообраќај". 

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
м4) дали железничките работници од членот 75а 

на овој закон ги исполнуваат пропишаните услови 
во поглед на стручната оспособеност;". 

Досегашните тон. 4 до 8 стануваат тон. 5 до 9. 

Член 17 
Во членот 197 став 1 по точката 4 се додаваат 

две нови точки, кои гласат: 
„5) да нареди да се спроведат мерките предви-

дени во чл. 71а, 72, 72а, 726 и 72в од овој закон ако 
најде дека настапиле околности поради кои некоја 
од тие мерки треба да се примени; 

6) непосредно да примени некоја од мерките 
предвидени во чл. 71а, 72, 72а, 726 и 72в од овој 
закон ако најде дека настапиле околности поради 
кои таа мерка треба веднаш да се примени;". 

Досегашните точ. 5 до 7 стануваат точ. 7 до 9. 

Член 18 
По членот 115 се додава нов член 115а, кој 

гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок железничката организација ако не 
донесе општ акт од членот 7 став 3, членот 726 став 
3 и членот 72в став 2 од овој закон." 

Член 19 
Во членот 116 став 1 по точката 5 се додава нова 

точка 6, која гласи: 
„6) ако противно на одредбите од членот 72 на 

овој закон му дозволи на работникот да ги врши 
работите на работното место на кое непосредно се 
учествува во вршењето на железничкиот сообраќај;". 

Досегашната точка 6 станува точка 7, 

Член 20 
Во членот 119 став 1 точка 4 по зборот: „Сообра-

ќај" се додаваат зборовите: „и повременото прове-
рување на нивната посебна стручност, или ако не 
врши надополнување или повремено проверување на 
нивната посебна стручност". 

Член 21 
Железничката организација е должна општите 

акти односно одредбите од статутот, предвидени во 
членот 7 став 3. членот 726 став 3 и членот 72в став 
2 од Основниот закон за изградбата на железниците, 
за сообраќајот и безбедноста на железниците, да ги 
донесе во рок од 6 месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". ^ 

143. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за пензиското осигурување, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
јузниот собор од 6 март 1969 година и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор од 6 март 1969 
година. 

ПР бр. 786 
7 март 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за пензиското осигурување 

(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 5^65, 14/66, 1/67, 
18.67, 31/67, 54/67, 17/63, 32 68 и 55/68) во членот 10, 
на крајот, се додава нова реченица која гласи: „Ова 
усогласување на пензиите се врши во согласност со 
утврдените начела за определување на пензиите." 

Член 2 
Во членот 97 ставот 4 се менува и гласи: 
„(4) Начинот на усогласувањето на пензиите 

според овој член го утврдува со своја одлука собра-
нието на републичката заедница на социјалното 
осигурување." 

Член 3 
По членот 238а се додава нов член 2386, кој 

гласи: 
„Предвремената пензија што осигурениците ќе 

ја остварат според членот 28 од овој закон до 31 
декември 1973 година, се определува, по исклучок 
од членот 35 став 1 на овој закон, така што старос-
ната пензија што на осигуреникот би му припаѓала 
според должината на пензискиот стаж да наполнил 
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60 (маж) односно 55 (жена) години возраст се на-
малува за по 1,33% за секоја година пораео одење 
во пензија пред наполнувањето на овие години на 
возраста." 

Член 4 
Во членот 239а во ставот 1 зборовите: „порано 

важечките прописи" и во ставот 2 зборовите: „по-
ранешните прописи", се заменуваат со зборовите: 
„прописите важечки до денот на влегувањето во 
сила на тој закон". 

Член 5 
На уживателите на предвремена пензија што 

таа пензија ја оствариле до денот на влегувањето 
во сила на овој закон, ќе им се определи, ако е 
тоа за нив поповолно, нов износ на пензија со приме-
на на членот 2386 од Основниот закон за пензиското 
осигурување. Тој нов износ на предвремена пензија 
им припаѓа од првиот ден на наредниот месец по 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 6 
Зголемените расходи што ќе настанат во врска 

со определувањето на предвремена пензија според 
чл.. 2 и 4 од овој закон се покриваат од средствата 
обезбедени со основниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување. Ако во текот на 1969 година, 
врз основа на соодветна документација, се утврди 
дека поради примената на чл. 2 и 4 од овој закоп 
дошло до расходи што го надминуваат планираното 
оптоварување на фондот на инвалидското и пен-
зиското осигурување, може, по исклучок од рокот 
утврден во членот 109 став 3 од Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), да се определи соод-
ветно зголемување на стопата на основниот придо-
нес за инвалидско и пензиско осигурување за вто-
рото полугодие на 1969 година. 

Член 7 
Одредбите на членот 3 од овој закон ќе се при-

менуваат и за периодот од 7 мај 1968 година до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

144. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 27 февруари 1969 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 6 март 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО СТР А 1-
СКИ КРЕДИТ ЗА ДОГРАДБА НА ЖЕЛЕЗАРНИ-

ЦАТА СКОПЈЕ 

1. Народната банка на Југославија ќе даде, од 
името на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, гаранција за Железарницата Скопје и 

за Стопанската банка Скопје, по договорот за кре-
дит што Железарницата Скопје ќе го склучи со 
странски кредитор заради реализација на програ-
мата на доградба за подигање на капацитетите за 
производство на 940.000 тони суров челик годишно. 

Гаранцијата за овој кредит се дава до износот 
од 357,000.000 динари во девизи од значење за одр-
жувањето на ликвидноста во меѓународните плаќа-
ња, како и за договорната камата по тој кредит. 

2. Народната банка на Југославија ќе ја даде 
гара.нцијата во смисла на точката 1 од оваа одлука 
под услов Железарницата Скопје да преземе обврска 
дека во целост ќе ги намири обврските по добиениот 
странски кредит за целите од точката 1 на оваа 
одлука, од средствата со кои според важечките 
прописи само-стојно располага за таа цел, како и 
Стопанската банка Скопје да и се обврзе на Народ-
ната банка на Југославија дека самата, ако корис-
никот на странскиот кредит не ги намири своите 
обврски по тој кредит во договорените рокови, ќе 
ги намири тие обврски од сопствените средства. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 1182 
7 март 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Петар Зечевиќ, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

145. 
Врз основа на чл. 40 и 42 став 2 од Законот за 

организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67) 
и членот 90 точка 4 од Основниот закон за сред-
ствата за работа на органите на управата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 1/67), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО И ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА АВТОСЕРВИСОТ НА СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИ 

Член 1 
Автосервисот на сојузните органи кој е основан 

со Уредбата за основањето, начинот на работењето 
и финансирањето на техничките служби за потре-
бите на сојузните државни органи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/65 и 2/66), продолжува со работа под истиот на-
зив: Автосервис на сојузните органи (во поната-
мошниот текст: Автосервисот). 

Член 2 
Автосервисот им врши услуги на превоз со мо-

торни возила на сојузните органи и ги одржува мо-
торните возила на тие органи, како и возилата со 
кои тие услуги ги врши. 
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Покрај услугите од ставот 1 на овој член, Авто-
сервисот може да им врши услуги на превоз и одр-
жување на сообраќајните средства и на други ор-
гани и организации, како и на поединци, ако тоа, 
со оглед на расположивите капацитети, нема вли-
јание врз успешното вршење на услугите на сојуз-
ните органи. 

Член 3 
Покрај работите од членот 2 на оваа уредба, 

секретарот за сојузен буџет и општи работи може 
да определи Автосервисот во рамките на својот де-
локруг да врши и други работи. 

Член 4 
Бројот, видот и типот на сообраќајните средства 

што служат за потребите на сојузните органи ги 
определува, во границите на средствата што за таа 
цел се одобрени во сојузниот буџет, Сојузниот из-
вршен совет, на предлог од директорот на Автосер-

вИСОТ. 

Член 5 
Се установува амортизација на предметите на 

опремата на Автосервисот. 
Пресметувањето и уплатувањето на амортиза-

цијата од ставот 1 на овој член се врши во соглас-
ност со прописите што важат за стопанските орга-
низации од односната дејност. 

Член 6 
Заменување на предметите на опремата на Ав-

тосервисот што се користат за давање услуги на 
сојузните органи, други органи и организации, како 
и поединци, се врши од средствата остварени со 
давање услуги на тие корисници. 

Заменување на предметите на опремата што по-
ради специфичната намена се исклучени од експло-
атација, ќе се врши од средствата што за таа цел 
ќе му се одобрат на Автосервисот од сојузниот буџет. 

Член 7 
Директорот и советот на работната заедница на 

Автосервисот, во согласност со секретарот за соју-
зен буџет и општи работи, определуваат под кои 
услови и на кој начин ќе се користат предметите 
на опремата од членот 6 на оваа уредба. 

Сојузниот извршен совет може да одлучи, ако 
тоа го бараат вонредни прилики, сите предмети 
на опремата на Автосервисот да се користат за оп-
ределени цели. 

Член 8 
Автосервисот остварува средства за работа од 

надоместоци за услугите што ги врши и тие сред-
ства ги користи за вршење на редовната дејност и за 
своите фондови. 

Распоредување и користење на средствата за 
работа на Автосервисот се врши според прописите 
за средствата за работа на органите на управата. 

Член 9 
Средствата за одржување на возилата што по-

ради специфичната намена се исклучени од експло-
атација, ќе се обезбедуваат од сојузниот буџет, врз 
основа на документирано барање на Автосервисот 
за износот на тие трошоци. 

Ако за одделни видови возила се определени 
посебни услови за користење (чл. 3 и 7), со догово-
рот склучен помеѓу Секретаријатот за сојузен буџет 
и општи работи и Автосервисот, ќе се утврди начи-
нот на покривањето на загубите што ќе настанат 
поради таквото користење на возилата. 

Член 10 
Во поглед на придонесите и другите обврски 

спрема општествената заедница, врз Автосереисот 
се применуваат прописите што важат за државните 
органи. 

Член 11 
Автосервисот има својство на правно лице. 

Член 12 
Со работата на Автосервисот раководи директор 

и тој го претставува и застапува Автосервисот. 
Директорот на Автосервисот го назначува и го 

разрешува од должноста Сојузниот извршен совет. 
Во поглед на работните односи на работниците 

запослени во Автосервисот, директорот ги има пра-
вата и должностите на старешина на сојузен орган 
на управата. 

Член 13 
Општите акти за внатрешната организација и 

систематизација на работните места на Автосерви-
сот, ценовникот за услугите на сојузните органи и 
финансискиот план и завршната сметка, ги доне-
суваат директорот и советот на работната заедница 
на Автосервисот, во согласност со секретарот за со-
јузен буџет и општи работи. 

Опциите акти за внатрешната организација и 
систематизација на работните места, ќе се донесат 
во рок од три месеци од денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба. 

Член 14 
Надзор над работата на Автосервисот врши Се-

кретаријатот за сојузен буџет и општи работи. 
Член 15 

Секретарот за сојузен буџет и општи работи ќе 
се грижи за спроведувањето на одредбите од членот 
13 став 2 на оваа уредба. 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

врз Автосервисот нема да се применуваат одредбите 
на Уредбата за основањето, начинот на работењето 
и финансирањето на техничките служби за потре-
бите на сојузните државни органи, што се однесу-
ваат на Автосервисот. 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 46 

14 февруари 1969 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, с. р. 

146. 
Врз основа на членот 37 став 2 во врска со чле-

нот 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 ра-
ботење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67 и 
55/68), и точката 1 од Одлуката за постапката на 
утврдувањето и распределбата на стоковните кон-
тингенти односно на девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1969 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВ-
НИТЕ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ 

НА СТОКИ ВО 1969 ГОДИНА 

1. Стоките за кои со Одлуката 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/бб, 19/68,̂ 25/68, 27/68, 31/68, 
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40/68 и 43/68) е определен увозот врз основа на сто-
ковниот контингент, можат во 1969 година да се 
увезуваат до количините (стоковен контингент) од-
носно вредностите (девизен контингент) утврдени во 
точката 2 на оваа одлука, ако со оваа одлука не е 
определено поинаку. 

2. Стоковните односно девизните контингенти со 
кои се определува количината или вредноста до 
која можат да се увезуваат одделни стоки, а во кои 
се вклучени и посебно искажаните аванси одобрени 

во текот на 1968 а на товар на 1969 година, се след-
ните: 

Шифра од 
Номенкла-
турата СИТ 

Н а и м е н у в а њ е Tap. број од 
Царинската 

тарифа 

Количина 
односно 
вредност 

а) Репродукциони материјали 
1 262-10-10 Волна мерино непрана (од тоа отпаѓа на аванс из-

носот од 84,000.000 динари) 53.01/1 
2 262-10-20 Волна крстосана непрана, финост до 30 микрон,и 

(од тоа отпаѓа на аванс износот од 38,000.000 динари) 53.01/1 
3 262-10-21 Волна крстосана непрана, финост над 30 микрони (од тоа отпаѓа на аванс количина од 25 t) 53.01/1 

4 262-20-10 Волна мерино прана (од тоа отпаѓа на ава.нс износот 
од 480.000 динари) 53.01/2 

5 262-20-20 Волна крстосана прана, финост до 30 микрони (од 
тоа отпаѓа на аванс износот од 400.000 динари) 53.01/2 

6 262-70-12 Волна крстосана влачена или чешлана, финост од 
30 микрони (од тоа отпаѓа на аванс износот од 
7,000.000 динари) 53.05/1 

7 276-30-10 Сол камена 

304,000.000 динари 

158,000.000 динари 

225 t 

1,480.000 динари 

2,700.000 динари 

14,400.000 динари 

— за репродукција 55.000 t 
— за лична потрошувачка 25.000 t 

8 276-30-20 Сол морска 25.01/3,4 
— за репродукција 10.000 t 
— за лична потрошувачка (од тоа отпаѓа на аванс 

количина од 31.000 t) 81.000 t 
9 276-30-30 Сол варена (за специјални потреби) (од тоа отпаѓа 

на аванс количина од 120 t) 25.01/2,5 1.120 t 10 
276-40-20 Азбестно влакно 25.24/1 20.000 t 

11 276-40-30 Азбестно брашно 25.24/2 3 f 
12 282-00-19 Железо и челик, стари, други (од тоа отпаѓа на 

аванс количина од 190.000 t) 73.03/1,3 380.000 t 
13 283-91-10 Руда хромова 1а и На 26.01/10а 
14 283-91-30 Руда хромова Ша 26.01/10а 

Вкупно руда хромова 80.000 t 
од тоа: 
— Руда хромова На, со ниска содржина на SiC)2 до 

4% 10.000 t 
— Руда хромова IIа и IIIа 70.000 t 

15 321-80-11 Кокс металургиски ситен, 10—20 mm 27.04/1 а 90.000 t 
16 321-80-13 Кокс леарски 27.04/1в 7.000 t 
17 321-80-90 Кокс друг и брикети од кокс 27.04/3,1г 35.000 t 
18 411-32-10 Лој суров (целата количина претставува аванс) ' 15.02/1а,2а 15.000 t 
19 512-13-20 Трихлоретилен 

(целата количина претставува аванс) 29.02/2 200 t 
20 512-13-21 Тетрахлоретилен и перхлоретилен 

(од тоа отпаѓа на аванс количина од 210 t) 29.02/3 1.010 t 
21 512-24-10 Алкохол неденатуриран, со јачина од 800 или по-

веќе (од тоа отпаѓа на аванс количина од 20 1) 22.08/1 120 1 
22 512-53-30 Лимонска киселина (од тоа отпаѓа на аванс коли-

чина од 150 kg) 29.16/1а 300 kg 
23 514-34-10 Борати 28.46/1 а до 1ѓ 6.000 t 
24 514-35-11 Натриум бихромат 

28.46/1 а до 1ѓ 

(од тоа отпаѓа на аванс количина од 331 t) 28.47/1а 2.831 t 
25 599-63-10 Терпентинско масло 

(од тоа отпаѓа на аванс количина од 17 t) 38.07/1 32 t 
26 599-64-10 Колофониум 38.08/1 

— WW специјален 
- - зајакнат 
— обичен 
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27 599-64-20 Колофониум полимеризиран и оксидиран 38.08/1 
— осапунет „ 
— полимеризиран 
Вкупно колофониум 

28 663-81-10 Азбестно предиво 68.13/1 
29 664-30-10 Стакло во плочи, необработено (за преработка во 

сигурносно стакло 3.000 t и за други потреби 2.000 t) 70.05/1 
30 671-20-11 Железо сурово недетирано, бело 73.01/26 
31 671-20-22 Железо сурово легирано, сиво 73.01/2а 

б) Храна 
.32 023т00-10 Путер, свеж ОТОЗ/1 
33 023-00-20 Путер топен (масло) 04.03/2 

Вкупно путер 
34 042-10-20 Ориз лупен (неполиран) 10.06/16 
35 042-20-10 Ориз полиран и глазиран 10.06/2а 

Вкупно ориз 
36 061-20-11 Шеќер во кристал — за репродукција 17.01/2а,1,2 
37 071-10-10 Кафе, сурово (непечено) 09.01/1а 
38 071-10-21 Кафе, печено, немелено 09.01/16 
39 071-10-22 Кафе, печено, мелено 09.01/lb 

. Вкупно кафе 
40 091-30-11 Маст свинска, сурова 15.01/1 
41 091-30-12 Маст свинска, пресувана 15.01/1 
42 091-30-30 Сало топено 15.01/1 

Вкупно маст свинска 
43 121-00-24 Тутун ферментиран друг ' 24.01/2 
44 121-00-24 Тутун ферментиран друг од пониски класи, V — VII 24.01/2 

Вкупно тутун 
45 421-60-10 Масло од сончоглед сурово 15.07/5а 

1.400 t 
20 t 

5.000 t 
150.000 t 
68.000 t 

3.000 t 

55.000 t 
30.000 t 

34.000 t 

15.000 t 
804 t 

2.300 t 
3.104 t 

25.000 t 

3. Од вкупната количина на морска сол за лична 
потрошувачка количината од 25.000 тони, како и од 
вкупната количина на камена сол за лична потро-
шувачка количината од 25.000 тон,и претставува ре-
зерва на Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи. 

4. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Народната банка на Југосла-
вија, ќе го утврди, водејќи сметка за склучените 
трговски и други спогодби, износот и видот на де-
визите а, по потреба, и земјата од која се врши уво-
зот, како и динамиката на користењето на девизите 
и роковите во кои работните организации треба да 
се спогодат за меѓусебната распределба на утврде-
ниот стоковен односно девизен контингент од точ-
ката 2 на оваа одлука, 

5. Во распределбата на стоковните односно де-
визните контингенти за репродукционен материјал 
утврдени во точката 2 на оваа одлука учествуваат 
работните организации — потрошувачи на тие про-
изводи. 

6. Распределбата на стоковниот односно девиз-
ниот контингент од точката 2 на оваа одлука ја вр-
шат работните организации по постапката утврдена 
во Одлуката за постапката на утврдувањето и рас-
пределбата на стоковните контингенти односно на 
девизните контингенти за увоз на стоки во 1969 
година. 

По исклучок, носител на контингентот за увоз 
на путер, ориз, кафе, шеќер, свинска маст и сол 
(за лична потрошувачка) е Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, како носител на контингентот за увоз 
на стоките од ставот 2 на оваа точка, во рамките на 
износот и видот на девизите утврдени во смисла на 
точката 4 од оваа одлука, по правило, ќе изврши 

избор на најповолен увозник врз основа на одржа-
но јавно наддавање, односно врз основа на претходи 
но извршено собирање понуди од најмалку три 
понудувачи. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи ќе го услови увозот на кафето од ставот 
2 на оваа точка со, извоз на стоки во земјите од кои 
се увезува кафето. 

На избраниот најповолен увозник Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи ќе му 
издаде решение за увоз на определени стоки од сто-
ковниот контингент. 

7. Увоз на тркалечки лежаи, слогови и оски за 
железници се врши врз основа на договор на работ-
ните организации — производители и потрошувачи 
на овие производи, во рамките на Сојузната стопа,н-
ска комора. 

Договорот помеѓу работните организации од ста-
вот 1 на оваа точка подлежи на одобрение од со-
јузниот секретар за надворешна трговија, донесено 
во спогодба со сојузниот секретар за стопанство. 

8. За стоките за кои со Одлуката за определу-
вање на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, е 
определен увозот врз основа на стоковниот контин-
гент, а кои не се наведени во точката 2 на оваа од-
лука, ќе се утврди дополнително, според укажаната 
потреба, стоковниот контингент за 1969 година. 

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

Р. п. бр. 38 
26 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Мика Шпиљак, с. р. 



Страна ,346 — Број 11 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФГЈ - Четврток, 13 март 1969 

147. 
Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за де-

визното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66, 54/67 и 55/68) и членот 37 од Законот за про-
метот 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 УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛ-
НИТЕЛНА ГЛОБАЛНА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1969 
ГОДИНА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРО-
ВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 

ЗА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. На работните организации на текстилната ин-
дустрија им се определува глобална девизна квота 
во износ од 365,000.000 динари во девизи што се од 
значење за одржувањето на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања. 

2. Распределбата на износот од точката 1 на 
оваа одлука на одделни групации работни органи-
зации на текстилната индустрија ја врши со свое 
решение, врз основа на предлогот на Советот на тек-
стилната индустрија на Сојузната стопанска комора, 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во 
спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство. 

3. Износот од точката 1 на оваа одлука го распо-
редува на групациите, Советот на текстилната ин-
дустрија а групациите — на одделни работни орга-
низации, според правилниците што ги донесува Со-
ветот на текстилната индустрија односно групациите 
на текстилната индустрија. 

4. Во поглед на начинот на распределбата, под-
несувањето на барањата, донесувањето на решенија, 
можноста за пренесување на неискористените сред-
ства на глобалната девизна квота, како и утврду-
вањето на глобалната девизна квота за новоосно-
ваните работни организации на текстилната индус-
трија ќе се применуваат согласно одредбите на Од-
луката за утврдување и распределба на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на суровини и 
други репродукциони материјал,и за 1969 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/68). 

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

Р. п. бр. 45 
4 март 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

148. 
Врз основа на членот 37 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство С,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66 и 54/67) и членот 20 став 1 точка 3 од 
Законот за девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66, 54/67 и 55/68), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ 

1. Во Одлуката за издавање дозволи за извоз и 
увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66) 
во точката 2 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Во барањето за издавање дозвола во смисла на 
ставот 1 од оваа точка, работната организација ќе 
даде обврска дека увезените стоки ќе ги продава по 
цени што не можат, без согласност од Сојузниот за-
вод за цени, да бидат повисоки од цените што се во 

согласност со соодветните цени за такви или слични 
стоки од домашно производство според кои се вр-
шела продажба до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. Копија од ова барање работната орга-
низација му доставува на Сојузниот завод за цени." 

2. По точката 2 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

„2а. Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија може, по исклучок од одредбата на точката 1 од 
оваа одлука, да издаде дозвола за увоз на стоки и 
само на предлог од Сојузниот завод за цени, ако 
увозот на односните стоки се предлага заради ста-
билизација на односите на домашниот пазар и попре-
чување на отстапувањата од општата политика на 
цените. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може во случајот од ставот 1 на оваа точка во со-
гласност со Сојузниот секретаријат за финансии, да 
издаде дозвола и за увоз на одделни стоки или групи 
стоки, како и за увоз на стоки во определен период 
(глобална дозвола), водејќи при тоа сметка за из-
вршувањето на трговските и други економски спо-
годби склучени со странство. Во тој случај работ-
ните организации ги увезуваат односните стоки без 
прибавување на дозволата од ставот 1 на оваа точка. 

26. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може, по исклучок од одредбата на точката 1 
од оваа одлука, на барање од работна организација, 
а по претходно прибавено мислење од Сојузниот 
секретаријат за стопанство, да издаде дозвола за 
увоз на стоки ако се во прашање извршувања на 
трговски и други економски спогодби склучени со 
странство. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може, во случајот од ставот 1 на оваа точка, а по 
претходно прибавено мислење од Сојузниот секре-
таријат за стопанство, да издаде дозвола за увоз на 
одделни стоки или групи стоки, како и за увоз на 
стоки во определен период (глобална дозвола). Во тој 
случај работните организации ги увезуваат однос-
ните стоки без прибавување на дозволата од ставот 
1 на оваа точка." 

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

Р. п. бр. 39 
4 март 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

149. 
Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 

1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67 и 55/68) 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 ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е 

РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за измени и дополненија на Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и увоз 
е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67 и 
13/68) во точката 2 по ставот 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Учесниците на договорот од ставот 1 на оваа 
точка се должни во договорот да ги утврдат и це-
ните по кои ќе ги продаваат стоките што се пред-
мет на договорното регулирање на увозот и еден при-
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мерок од договорот му достават на Сојузниот завод 
за цени. Цените од овие и порано постигнатите а 
неизвршени договори не можат без согласност на 
Сојузниот завод за цени да бидат повисоки од це-
ните што се во согласност со соодветните цени за 
такви или слични стоки од домашно производство 
по кои се вршела продажба до денот на влегувањето 
во сила на Одлуката за измени и дополненија на 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/67)." 

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5. 
2. По точката 2 се додава нова точка 2а, која 

гласи: 
„2а. Ако дојде до зголемување на цените на 

одделни производи од домашно производство коешто 
отстапува од општата политика на цените, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија може, 
во согласност со Сојузниот секретаријат за финан-
сии, а на предлог од Сојузниот завод за цени, да 
одобри увоз на односните производи независно од 
формата на увозот што за тие производи е пропи-
шана (производи што се означени во Списокот на 
стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и 
увоз - „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 и 43/68 - со кратенките РК 
и ДК и производите означени со една ѕвездичка). 

При издавањето одобрение за увоз во смисла на 
ставот 1 од оваа точка, Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија ќе води сметка за извршува-
њето на трговските и други економски спогодби 
склучени со странство." 

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

Р. п. бр. 40 
4 март 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

150. 

Врз основа на членот 13 став 1, во врска со 
членот 16 од Законот за формирањето и општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/67, 23/67 и 40/68), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МЕШАНИТЕ И 

КОМПЛЕКСНИТЕ ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

1. Во Одлуката за начинот на формирањето на 
цените на мешаните и комплетните вештачки ѓуб-
риња („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/69) во точката 
1 став 2 одредба под 3 зборовите: ,.според фактич-
ната набавна цена, со тоа што да не може да биде 
поголема од 0,90" се заменуваат со зборовите 
„до 0,90.". 

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

Р. п. бр. 41 
4 март 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Мика Шпиљак, с. р. 

151. 
Врз основа на членот 54 ст. 3 и 4, во врска со 

членот 37 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, 28/6b и 54/67), 
во врска со членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 
од Законот за девизното работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67 и 55/68), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСТАП-
КАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ СПОГОДБИ НА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СОРАБОТКА ВО 

НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Во Одлуката за постапката за склучување 
спогодби на стопанските организации за соработка 

во надворешнотрговскиот промет („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/68) во точката 12 по ставот 2 се 
додава нов став 3, кој гласи: 

„Ако со спогодбата за надворешнотрговска сора-
ботка се врши усогласување на домашното произ-
водство односно потрошувачка со увозот на односни 
стоки, учесниците на спогодбата се должни во спо-
годбата да ги утврдат и цените по кои ќе ги прода-
ваат стоките што се предмет на спогодбата и еден 
примерок од спогодбата да му достават на Сојузниот 
завод за цени, Цените од овие и порано склучените 
а неизвршени спогодби не можат, без согласност на 
Сојузниот завод за цени, да бидат повисоки од це-
ните што се во согласност со соодветните цени за 
такви или слични стоки од домашно производство 
по кои се вршела продажба до денот на влегување-
то во сила-на оваа одлука." 

2. По точката 22 се додаваат две нови точки, 
кои гласат: 

„22а. Ако дојде до зголемување на цените на 
определени производи од домашно производство кое-
што отстапува од усвоената политика на цените, Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија може, 
на предлог од Сојузниот завод за цени, да одобри 
увоз на односните производи, водејќи при тоа смет-
ка за извршувањето на трговските и други економ-
ски спогодби склучени со странство. 

226. Ако со увозот на одделни производи не се 
обезбедува извршување на трговските и други еко-
номски спогодби склучени со странство, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија може заради 
реализација на склучените спогодби да издава по-
себни дозволи за увоз на тие производи." 

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

Р. п. бр. 42 
4 март 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

152. 
Врз основа на членот 25 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67 
и 55/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУГИТЕ 
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е 
РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕДЕЛЕН 
ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИ-

ЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1969 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за работните организации што 

суровините и другите репродукциони материјали, чиј 
увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос 
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спрема остварениот девизен прилив по извозот во 
1989 година („Службен лист на СФРЈ", бр, 43/68) во 
точката 1 зборовите: „124 - Текстилна индустрија, 
освен претпријатијата за производство на ленено 
платно и претпријатијата за производство на пре-
диво од тврди влакна (освен кадела и јута)" и за-
пирката пред тие зборови се бришат. 

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

Р. п. бр. 43 
4 март 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

153. 
Врз основа на членот 25 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29,66, 
54/67 и 55/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ОСТВАРЕ-
НИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1909 
ГОДИНА ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 

ГРАНКАТА 124 - ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА 

1. Работните организации од гранката 124 -
Текстилна индустрија, освен претпријатијата за про-
изводство на ленено платно и претпријатијата за 
производство на производи од тврди влакна (освен 
коноп, конопни производи и јута), можат за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали за чиј увоз е пропишана глобална девизна 
квота и девизен контингент, да користат девизи во 
височина на девизниот прилив што ќе го остварат со 
извоз на сопствени производи. 

2. По исклучок од одредбата на точката 1 од оваа 
одлука, работните организации од групацијата кон-
фекција и работните организации од групата коноп 

и конопни производи увезуваат суровини и други 
репродукциони материјали, за чиј увоз е пропишана 
глобална девизна квота и девизен контингент, во ви-
сочина од 71в/в од нивниот девизен прилив оствареа 
по основ на извоз на сопствени производи. 

3. Работните организации од тон. 1 и 2 на оваа 
одлука непосредно склучуваат со овластените банки 
договор за плаќање на увозот во определен однос 
спрема остварениот девизен прилив по извозот. До-
говор склучува работната организација со овласте-
ната банка што самата ќе ја избере. 

4. Девизи за увоз на суровини и други репро-
дукциони материјали работните организации оства-
руваат според оваа одлука врз основа на девизниот 
прилив во 1969 година. 

5. Технички упатства за примена на оваа одлука 
дава Народната банка на Југославија. 

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

Р. п. бр. 44 
4 март 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

154. 
Врз основа на членот 38 став 2 од Законот за 

Југословенската народна армија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/64 и 57/65), во врска со членот 4 од 
Законот за личната карта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/65), државниот секретар за народна одбрана 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

Член 1 
Воената легитимација е јавна исправа со која 

активните подофицери, офицери и воените службе-
ници го докажуваат идентитетот и припадноста кон 
активниот состав на Југословенската народна ар-
мија. 

Воената легитимација важи на целата територи-
ја на Југославија. 4 

Член 2 
Воената легитимација содржи: грб на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, на-
зив: „Воена легитимација", натпис: „Југословенска 
народна армија", место за фотографија на имателот 
на легитимацијата, буквена ознака и број на еви-
денцијата. 

Во воената легитимација се запишуваат лични-
те податоци на имателот на легитимацијата, и тоа: 
име и презиме; датум, место, општина и република 
на раѓањето; чин односно класа и воена пошта во 
која имателот на легитимацијата е на служба. На 
воената легитимација се става датум на издавањето, 
печат на воената пошта што ја издала легитимација-
та, потпис на овластениот старешина и потпис на 
имателот на легитимацијата. 

Во посебната рубрика на воената легитимација се 
запишува податок за крвната група на имателот на 
легитимацијата, што го заверува лекар. 

Воената легитимација содржи празни рубрики 
за внесување промени на чинот односно класата и 
воената пошта, што ги заверува со печат на воената 
пошта и со потпис овластениот старешина. 

Образецот на воената легитимација е отпечатен 
кон овој правилник и з негов составен дел. 

Член 3 
Активните подофицери, офицери и воените слу-

жбеници се должни секогаш да Ја косат воената 
легитимација и да ја покажат на барање од лицето 
овластено за легитимирање. 

Член 4 
Забрането е да се даде своја воена легитимација 

на друг на послуга односно да се послужи со туѓа 
воена легитимација како со своја. 

Забрането е да се носи воена легитимација во 
странство. 

Член 5 
Лицето што ќе Ја загуби воената легитимација 

или на друг начин ќе остане без легитимација, дол-
жно е да ќ го пријави тоа на воената единица од-
носно установа во која се наоѓа на служба во 
рок од 8 дена од денот на исчезнувањето на леги-
тимацијата. 

На лицето од ставот 1 на овој член му се издава 
нова воена легитимација. 

Член в 
Воената легитимација се заменува во следните 

случаи: 
1) кога имателот на легитимацијата ќе го про-

мени името или презимето; 
2) кога во легитимацијата повеќе нема слободни 

рубрики за внесување промени; 



Четврток, 13 даарт 196? СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 11 - Страна 333 

3) кога ќе дотрае, или ќе стане неупотреблива 
поради оштетување; 

4) кога ќе изминат 15 години од нејзиното из-
давање. 

Член 7 
Воената легитимација се поништува кога на ли-

цето на кое му е издадена ќе му престане активна-
та воена служба, како и во случај на смрт на тоа 
лице. 

Член 8 
Воената легитимација ја издава командата на 

полк, на неа рамна или по висисока команда односно 
управа на воена установа. 

Член 9 
Воените легитимации ќе се издадат во рок од 

една година од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

При издавањето на воените легитимации про-
пишани со овој правилник, се одземаат легитима-
циите издадени според досегашните прописи. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за вое-
ните легитимации и за легитимациите на санитет-
скиот персонал и на придружниците на оружените 
сили на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/66). 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Рв. п. бр. 21 
26 февруари 1969 година 

Белград 
Државен секретар 

за народна одбрана 
генерал-полковник, 

Никола Љубичиќ, с. р. 

Образец на воената легитимација 
(формат 65 X 90 mm) 

(Прва страна на кориците) 
Грб на СФРЈ 

В О Е Н А 
Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

(Втора страна на кориците) 
Број на легитимацијата 

(буквена и бројна ознака на евиденцијата) 
Место за фотографија на имателот на легитимаци-

јата големина 3 X 4 cm 

Своерачен потпис 

(Прва внатрешна страна) 
ЈУГОСЛОВЕНСКА НАРОДНА АРМИЈА 

ВОЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
(Втора внатрешна страна) 

Име 

(Трета внатрешна страна) 

Чин - класа 

На служба во Воената пошта 

Датум ,на издавањето 
М.П. 

Потпис на овластениот старешина 

Крвна група RH фактор 

Потпис на лекарот 

(Четврта до единаесетта внатрешна страна) 
Чин - класа 
На служба во Воената пошта 
М.П. 

Потпис на овластениот старешина 

Чин — Kjjaca  
На служба во Воената пошта 
М.П. ' г -

Потпис на овластениот старешина 

155. 
Врз основа на точката 6 од Одлуката за усло-

вите и начинот на користење на средствата од со-
јузниот буџет за 1969 година за надоместоци за по-
властиците во патничкиот сообраќај („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/69), во спогодба со сојузниот секре-
тар за финансии, сојузниот секретар за стопанство 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА ИСПЛА-
ТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИ 
ПРЕВОЗИ ВО 1969 ГОДИНА ПО ПОВЛАСТИЦИТЕ 

ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 
1. Надоместокот за извршените превози во 1969 

година по повластиците во патничкиот сообраќај, 
сообраќајните работни организации го остваруваат 
со поднесување на барања за исплатување на надо-
местокот по истекот на месецот во кој се извршени 
повластените превози. 

2. Кон барањето за исплатување на надоместокот 
сообраќајните работни организации прилагаат спи-
соци и збирни прегледи на извршените повластени 
превози, составени врз основа на издадените возни 
исправи за повластено возење, со пресметка, како 
и рекапитулации на списоците и збирните прегледи. 

3. Збирните прегледи и рекапитулациите што се 
поднесуваат кон барањето за исплатување на надо-
месток се составуваат според обрасците што се отпе-
чатени кон Наредбата за определување на поблис-
ките услови и начинот на користење на средствата 
од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот 
за извршените превози во 1967 година по повласти-
ците во патничкиот сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/67), освен образецот бр. 5, со тоа што во 
тие обрасци зборовите: „1967 година" се заменуваат 
со зборовите: „1969 година". 

Презиме 

Ден, месец и година 

Р
о

д
е 

н-
а 

Република 

1. Железнички сообракај 

4. За исплатување надоместок на железничките 
транспортни претпријатија Заедницата на Југосло-
венските железници поднесува за сите претприја-
тија заедничко барање, кон кое прилага збирни пре-
гледи и рекапитулација според обрасците бр. 1 до 
4 и 6. 
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5. Збирните прегледи се составуваат според ка-
тегоријата на корисниците на повластицата и видот 
на повластицата, и тоа: 

1) за бесплатен превоз на пратеници на Сојуз-
ната скупштина — на образецот бр. 1 Збирен пре-
глед бр. 1, во кој се назначуваат категоријата на 
корисниците на повластицата, вкупниот број на ко-
рисниците на повластицата, проценетиот број на па-
тувања за 1969 година, проценетиот просечен прово-
зен пат, височината на редовната возна цена за 
едно патување на проценетиот просечен превозен 
пат и "вкупниот износ на надоместокот за процене-
тиот број патувања (годишен и месечен), како и 
спогодба за проценувањето; 

2) за бесплатен превоз на народни херои, но-
сители на орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, 
орденот Бел орел qo мечеви и Златната медалја на 
Обилиќ, носители на „Партизанска споменица 1941", 
воен,и од војните и мирновремени воени инвалиди 
и нивни придружници, уживатели на семејна инва-
лиднина и придружници на слепи лица — на обра-
зецот бр. 2 Збирен преглед бр. 2, во кој се назначу-
ваат категоријата на корисниците ,на повластицата, 
вкупниот број на превезените корисници на беспла-
тен превоз и вкупниот износ на редовната возна 
цена за извршениот бесплатен превоз, и се потврду-
ва дека збирниот преглед е составен врз основа на 
податоците од благајничките евиденции на желез-
ничките станици и патничките агенции за издаде-
ните возни билети за повластен превоз; 

3) за поединечни превози по повластици од 75% 
од редовната цена на превозот, за народни херои, 
носители на „Партизанска споменица 1941", инва-
лиди (лични и семејни) и слепи лица — на обра-
зецот бр. 3 Збирен преглед бр.. 3, во кој се назна-
чуваат категоријата на корисниците на повласти-
цата, вкупниот број на превезените корисници на 
повластено возење, вкупниот износ на редовните 
возни цени, вкупниот наплатен износ според воз-
ните билети и вкупниот износ на надоместокот, и се 
потврдува дека збирниот преглед е составен врз 
основа на податоците од благајничките евиденции 
на железничките станици и патничките агенции за 
издадените возни билети за повластен превоз; 

4) за бесплатен превоз на ортопедски колички 
и други ортопедски помагала на воени од војните и 
мирновремени воени инвалиди и посмртни остатоци 
на лица што и припаѓаат на таа категорија корис-
ници на повластица — на образецот бр. 4 Збирен 
преглед бр. 4, во кој се назначуваат предметот на 
превозот, вкупниот број на превезените пратки и 
вкупните износи на редовната возарина, и се по-
тврдува дека збирниот преглед е составен врз основа 
на податоците од станичните сметковни евиденции 
и превозни исправи. 

Врз основа на збирните прегледи од ставот 1 на 
оваа точка се составува рекапитулација на збирните 
прегледи на образецот бр.t 6. 

2. Поморски, речен и друмски сообраќај 
6. Сообраќајните работни оргаеизации на по-

морскиот, речниот и друмскиот сообраќај ги подне-
суваат непосредно своите барања за исплатување 
на надоместокот. Кон барањето за исплатување на 
надоместокот сообраќајната работна организација е 
должна да приложи списоци на извршените повлас-
тени превози на сите категории корисници на по-
властено возење, список на извршените превози на 
сите категории корисници на повластено возење 
со повластица од 75% од редовната цена на прево-
зот, список на извршените бесплатни превози на 
ортопедски колички и други ортопедски помагала 
на воени од војните и мирновремени воени инвали-
ди и посмртни остатоци на лица што и припаѓаат 
на таа категорија корисници на превозот, како и 
рекапитулација на податоците од списоците. 

7. Списоците наведени во точката 6 од оваа на-
редба треба да ги содржат следн,ите податоци: назив 

на сообраќајната работна организација, број на воз-
ната исправа на корисникот на повластицата, рела-
ција на извршениот превоз, износ наплатен на име 
возна цена, износ на редовната возна цена и износ 
што се бара на име Надоместок. 

На крајот на секој список треба да се назначи 
вкупниот број на превезените корисници на по-
властица, вкупн,иот износ наплатен на име превоз, 
вкупен износ според редовната возна цена и „ вку-
пен износ што се бара на име надоместок. 

Врз основа на сите списоци се составува река-
питулација на списоците на повластените превози, 
на Образецот бр. 7. 

3. Воздушен сообраќај 

б.Сообраќајните работни организации на возду-
шниот сообраќај ги поднесуваат непосредно своите 
барања за исплатување на надоместокот. Кон бара-
њето за исплатување на надоместокот сообраќајна-
та работна организација на воздушниот сообраќај е 
должна да приложи списоци на извршените повлас-
тени превози по видовите повластици, и тоа: список 
на извршените бесплатни превози, список на извр-
шените превози со повластица од 50% и рекапиту-
лација на податоците од списоците. 

. 9. Списоците наведени во точката 8 од оваа на-
редба треба да ги содржат следните податоци: на-
зив на сообраќајната работна организација, број на 
возната исправа на корисникот на повластицата, 
име и презиме на корисникот на повластицата, ре-
лација на патувањето, износ наплатен на име возна 
цена, износ на редовната возна цена и износ што се 
бара на име надоместок. 

На крајот на секој ,стисок треба да се назначи 
вкупниот број на превезените корисници на повла-
стицата, вкупниот износ наплатен на име превоз, 
вкупниот износ според редовната возна цена и 
вкупниот износ што се бара на име надоместок. 

Врз основа на сите списоци се составува река-
питулација на списоците на повластените превози, 
на образецот бр. 8. 

10. Службата на општественото книговодство ги 
прегледува барањата за исплатување на надоместо-
кот и пресметките, и кога ќе утврди дека пресмет-
ката е исправна а барањето за исплатување на на-
доместокот основано, го одобрува износот на надо-
местокот во корист на жиро-сметката на подноси-
телот на барањето, на товар на сметката бр. 
608-630/1-1-1 Жиро-сметка на буџетот (редовна 
сметка) позиција 75/16-2-21 — за покривање на 
обврските за повластено возење во 1969 година. 

11. Службата на општественото книговодство во-
ди евиденција за извршените исплати на надоместок 
— по гранките на сообраќајот. 

Службата на општественото книговодство го из-
вестува Сојузниот секретаријат за стопанство до 
10-иот ден во месецот за износите на извршените 
исплати на надоместок во претходниот месец — по 
гранките на сообраќајот. 

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

10 бр. 826 
27 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопа!нство, 
др Боривое Јелиќ, с. р. 
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156. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мер-
ките и начинот за утврдувања посебна давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68 и 40/68), 
во согласност со сојузниот секретар за стопанство 
и сојузниот секретар за надворешна трговија, ди-
ректорот 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 ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и̂  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, 
и 10/69) во точката 1 во одредбата под 98 на крајот 
точката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова одредба под 99, која гласи: 
„99) 061-10-10 и 061-20-11, 12, 

13 и 14 Шеќер, нера-
финиран, во 
кристал, во 
коцки, во прав 
и шеќер глави 17.01/1а, 
f б, 2а, 1, 

2, 26 
во износ од 
0,78 динари 
за 1 килограм". 

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

Бр. 17-70/1 
6 март 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за цени, 

Никола Филиповиќ, 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 од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јули 1969 година. 

Бр. 23-133/1 
12 февруари 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

157. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА 
НА КЛИМАТСКИТЕ И МЕХАНИЧКИТЕ ИСПИТУ-

ВАЊА ВО ЕЛЕКТРОНИКАТА 

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

Основни испитувања на влијанието на околината 
врз електронските уреди и нивните составни делови: 

— Постапка А — Намалена, тем-
пература - - - - - - - - - JUS N.A5.705 

— Постапка Б — Покачена тем-
пература без влага — — — — — JUS N.A5.710 

— Постапка Ка — Солена !магла JUS N.A5.750 
— Постапка М — Низок атмос-

ферски притисок — — — — — JUS N.A5.755 
Постапка Q - Затнатост - - JUS N.A5.770 

158. 
Врз основа на членот 29 став 3 од Законот 

за југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 
ЗА МЕРЕЊА И ИСПИТУВАЊА ВО ЕЛЕКТРО-

ТЕХНИКАТА 

1. Во Југословенскиот стандард Основни ис-
питувања на климатската и механичката издрж-
ливост на составните делови на електронски уреди 
- JUS N.A5.700, кој е донесен со Решението за ју-
гословенските стандарди за мерења и испитувања во 
електротехниката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/59), точ. 7.01, 7.02, 7.09, 7.11 и 7.14 се бришат. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1969 
година. 

Бр. 23-714 
12 февруари 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

159. 
Врз основа на членот 128 став 1 од Законот за 

избор на сојузни пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/69), на предлог од Државниот секре-
таријат за народна одбрана, Сојузната изборна ко-
мисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА ИЗ-
БОРНА КОМИСИЈА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ РАБОТИ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВА-
ЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ ВО ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ И 

ВОЕНИТЕ УСТАНОВИ 

1. Во Посебната изборна комисија за раководење 
со определени работи во врска со спроведувањето 
на изборите во воените единици и воените установи 
се менуваат: 

1) за претседател д-р Миливој Деспот, полковник 
на правната служба, судија на Врховниот воен суд; 

2) за член Бранко Брковиќ, пешадиски полков-
ник во Државниот секретаријат за народна одбрана; 
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3) за член Душан Петровиќ, полковник на прав-
ната служба во Државниот секретаријат за народна 
одбрана; 

4) за член Мирко Војводиќ, пешадиски потпол-
ковник во Државниот секретаријат за народна од-
брана ; 

5) за член Милољуб Миловановиќ потполков-
ник на правната служба во Државниот секретаријат 
за народна одбрана. 

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

Бр. 21 
5 март 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Гана. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр; 28 
28 февруари 1969 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Секретар, 
Бошко Кецман, с. р. 

Претседател, 
Тихомир Јаниќ, с. р. Р Е Ш Е Н И Ј А 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за дополне-
нија на Законот за сојузните придонеси од личниот 
доход на граѓаните, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/68, се поткраднала долу наведената 
грешка, та, врз основа на членот 250 став 3 од Де-
ловникот на Сојузната скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Во членот 1, во новиот член 96 став 4 наместо 
зборот: „наменски" треба да стои зборот: „нена-
менски". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната 
скупштина, Белград, 4 март 1969 година. 

У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАНА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУ-

БЛИКА ГАНА 

I 
Се отповикува 
Иво Клеменчиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Гана. 

II 
Се назначува 
Трифун Николиќ, досегашен советник на др-

жавниот секретар за надворешни работи, за извон-

Врз основа на членот 48 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), во вр-
ска со членот 104 од Деловникот на Сојузниот из-
вршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Б 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува Антек Махковец од функцијата 
помошник сојузен секретар во Сојузниот извршен 
совет оо 31 март 1969 година. 

Б. бр. 16 
26 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за орга-
низацијата и работата на Протоколот на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/69), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПРОТОКОЛОТ НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За шеф на Протоколот на Сојузниот извршен 
совет се назначува Душан Продановиќ. 

В. бр. 17 
26 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги во изградбата 
и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воените единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиските капетани I класа: Адамић Душана 
Чедомир, Бенац Стјепана Бартол, Павловиќ Милора-
да Александар, Раногајац Јосипа Витомир, Рожанц 
Леополда Леополд, Руње Мате Лука, Шкарић Јове 
Љубомир; 

санитетските капетани I класа: Аголи Џавида 
Башким, Анђелић Ђорђа Милован, Глигоријевић 
Милована Душан, Мијатовић Милинка Веселин, То-
миќ Јосипа Иван, Трохар Мате Иван; 

интендантските капетани I класа: Арамбашић 
Шпире Раде, Дрљевић Ралисава Гојко; 

артилериските капете ни I класа: Бараћ Марка 
Јуре, Бурмас Доме Томислав, Јоветић Мидована Ми-
лан, Караџић Млађена Велимир, Михајлов Душана 
Момчило, Митровић Николе Живојин, Радивојчсвић 
Радомира Милован, Раковец Јанеза Јанез, Стефаи о -
вић Стевана Бранислав, Сумина Јанка Јанко, Шкун-
дић Петра Радован; 

инженерискиот капетан I класа: Ђоновић Гвоз-
дена Момир; 

капетаните I класа на административна служба: 
Јовановић Светозара Петар и Крагаљ Тонажа 
Виктор; 

ветеринарните капетани I класа: Кордић Стје-
пана Анте, Попов Алексе Радомир, Прелевић Спа-
соја Бранко, Шепић Алфонза Даворин; 

морнаричкотехничките капетани: Крижанац 
Петра Анте и Муцић Станка Милан; 

капетанот I класа за врска: Мацдић Мате Фране; 
капетанот I класа на правна служба: Сганишић 

Косте Тихомир; 
техничкиот капетан I класа: Шарац Петра 

Шпиро; 
капетанот I класа на финансиска служба: Шу-

лигој Филипа Цветко; 
инженерискиот капетан I класа: Виденовић 

Стојана Часлав; 
капетанот I класа на градежништвото: Влади-

савлзевић Мите Васо; 
интенданските капетани: Вајић Вука шина Бра-

нимир, Коларевић Вукашина Боривоје, Миљковић 
Јездимира Живојин, Пантовић Владимира Селимир, 
-Спасиќ Драгомира Звонимир, Тодоровиќ Стојадина 
Драгиша; 

техничките капетани: Берберовиќ Славомира 
'Александар, Чудић Петра Миле, Кнелсевић Богдана 
Душан, Мицевски Иван Никола, Стаменовиќ Добри-
воја Милутин; 

капетаните на финансиска служба: Цар Томе 
Лино и Светозаревић Драгутина Велимир; 

пешадиските капетани: Драгићевић Баје Мио-
драг, Холц Алојза Јоже, Радевић Ботка Раде, Ву-
јановић Вошка Миодраг; 

морнаричкотехничките капетани: Дукин Илије 
Неделко и Мацут Милоша Миодраг; 

санитетските капетани: Искрин Стевана Момчи-
ло, Костиов Јосипа Душан, Ласковић Гојка Бранко, 
Лазаревиќ Драгомира Тихомир, Марић Стјепана 
Драгомир, Марковић Велтшра Александар, Опачић 
Мирка Никола, Парпура Арсенија Душан, Прцовић 

Душана Мијат, Табаковић Драгутина Миладин, 
Тарле жере Бошко; 

капетанот на административна служба: Јевтић 
Живорада Ранисав; 

воздухопловните технички капетаки: Љумовић 
Томе Мијат и Мишљеновнћ Ђуре Милан; 

капетанот за врска: Пујевић Саве Станислав; 
капетанот на оклопни единици: Радић Радојице 

Милутин; 
инженерските капетани: Радисављевић Радо-

нира Радисав и Савић Стаиимира Мирослав; 
капетанот на градежна служба: Раулић Саве 

Светозар; 
поручниците за врска: Аранђеловић Милена 

Топлица, Дакић Јове Бранко. Гајић Симе Гостимир, 
Лазић Драгутипа Томислав, Мићић Светомира Мило-
је, Младеновиќ Коетадина Александар, Томић Ми-
лана Србољуб; 

техничките поручници: Баошић Михајла Зоран, 
Филиповић Милована Живорад, Јаковлгевић Жи-
вотиве Томислав, Лазић Павла Златомир, Настић 
Добривоја Љубивоје. Впдовић Фрање Јосип; 

пешадиските поручници: Барац Здравка Здрав-
ко, Бокић Милана Гојко, Димитријевић Јована Мио-
драг, Ивановић Драгољуба Милисав, Кривокапић 
Вошка Драго, Крсмановнћ Чедомпра Радомир, Лу-
ковић Боривоја Борислав, Мијатовић Андрије Злат-
ко. Милетић Гроздена Станко: 

санитетските поручмици: Церов1гћ Драгољуба 
Коста, Кауфман Људевита Александар, Марјановиќ 
Уроша Данило, Станковић Велимира Крунислав, 
Стеваповић Гвоздена Стеван, Вучковић Ђуре Лазо; 

интендантските поручиици: Цветковић Миодрага 
Мидон, Лах Антона Иван, Митић Стојана Божидар; 

морнаричкотехничките поручници: Чучуковић 
Byјице Александар, Савић Луке Никола, Виторовић 
Богољуба Радиша; 

поручниците на финансиска служба: Дервишка-
дић Цома л а Павле, Ђорђевић Ра д иво ја Васо, Ногић 
Јована Стеван, Секулиќ Богдана Нинко; 

поручннкот на правна слулѕба: Ерцеговић Ши-
муна Иво; 

инженерските поручници: Машановић Павла 
Марко и Вукушић Мије Р1ван; 

поручниците на АБХ одбрана: Липмћ Милана 
Божо, Матовиќ Перка Ристо; 

поручникот на сообраќајна служба: Миленковиќ 
Јаћима Живорад; 

артилерискиот поручник: Здравковић Атанаса 
Радивоје; 

артилериските потпоручник: Бундало Богдана 
Стеван и Рако Миј е Неделко; 

поморскиот потпоручник: Чатиповић Ловре 
Винко; 

потпоручниците на оклопни единици: Грмашков-
ски Крсте Ефтим и Лепир Вукашина Ратко; 

пешадиските потпоручници: Јашовић Пере Дра-
гомир, Костић Владимира Радивоје, Михаиловић 
Петра Бошко, Ралевић Раденка Крсто, Стојановќ 
Антонија Добривоје, Стублинчевић Благоја Милан; 

потпоручпиците на сообраќајна служба: Кутњак 
Ивана Мартин и Симерл Ивана Јоже; 

техничкиот потпоручник: Николић Александра 
Томислав; 
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потпоручникот за врска: Предојевић Милана 
Илија; 

морнаричкотехничките потпоручници: Слуњски 
Мартина Иван, Шекуларац Мира Милоје, Томаш 
Јерка Иван; 

- потпоручникот на финансиска служба: Шумбе-
рац Антова Иван; 

инженерискиот потпоручник: Узел а Д Дане Сло-
бодан; 

капетанот на корвета: Угричић. Живка Милорад; 
поручниците на боен брод: Јанчић Душана Мо-

мир, ЉубојевиК Михаела Радомир, Милосављевић 
Драгите Миодраг, Прибиловић Јосипа Кажимир, 
Танчев, Рангела Манојло; 

поручниците на фрегата: Антон иии Звонка Вед-
рач ЂокиК Глигорија Миленко, Нимац Луке Јосип, 
Повшнар Богомира Маријан; 

потпоручниците на корвета: Години Јуста Бран-
ко, Кнежевић Томе Владимир, Косановић Милутина 
Илија; 

воените службеници IV класа на музичка служ-
ба: Чошић Петра Стјепан, Грилец Ивана Рудолф, 
Петковиќ Илије Антон, РадославиК Марина Максо, 
Шаин Ивана Никола, Влаховиќ Николе Славко, 
Живковић Фране Иван; 

воените службеници IV класа на административ-
на служба: Кончар Душана Милан, Коеић Јоке 
Мирко; 

техничкиот воен службеник IV класа: Мауровић 
Гвиде Јулио; 

воениот службеник IV класа на финансиска 
служба: Томић Ивана Нандо; 

воените службеници V класа на административ-
на служба: Булајић Косте Милан, Брак Шиме Јо-
сип, Павићић Јакова Анте, Карамехмедовић-Плав-
шић Му рата Рукија; 

санитетските воени службеници V класа: Илић-
-Јагер Стјепана Анита, Мрдуљаш Шпире Катија, 
Нанушевић-Глишић Радоја Олга, Николић Новака 
Нада, Новак Милојка Наталија; 

воениот службеник V класа на музичка служба: 
Ледински Јосипа Мирослав; 

воените службеници VI класа на административ-
на служба: Баутовић Петра Петар и Покрајац Дане 
Јован; 

воените службеници VI класа на музичка служ-
ба: Ђоловић Велимира Станојло, Христовски Петар 
Александар, Павловић Илије Славко, Стајковић Бу-
димира Раде, Жежелић Ивана Јосип; 

санитетскиот воен службеник VI класа: Радић 
Марка Мирјана; 

воените службеници v n i класа на администра-
тивна служба: Аговић Бајрама Дуљко, Лончар Ан-
туна Јагода, Кајтаз-Сладојевић Мустафе Емина; 

воените службеници IX класа на администра-
тивна служба: Кецман Ивана Иванка и Живковић 
Стевана Душан; 

артилериските заставници: Алексић Милана Не-
делко, Богдановић Митра Никола, Глишовић Мла-
домира Милун, Вујовић Боже Петар; 

интендантски заставници: Авдовић Шеме Амир, 
Беочанин Теофила Милован, Чопков Јоце Свето-
зар, Дабановић Митра Јанко, Дожаи Ивана Иван, 
Дуркић Алије Мустафа, Ђапић Петра Стипе, Фехир 
Ђуре Ђуро, Љубић Анте Јозо, Миладиновић Радо-
сава Предраг, Николић Александра Радисав, Пејо-
виќ Јована Ристо, Петковић Миливоја Драгољуб, 
Поповић Дмитра Стојан, Раичевић Нове Синан, 
Ристовски Ђурђа Ненад, Стојановић Благоја Јован, 
Стојиљковић Андриј е Милентие, Вујанић Николе 
Мирко, Живковић Цветка Драги; 

заставници административно службе: Бергам 
Трипе Недељко, Билан Шиме Алберт, Ботић Ива-
на Иван, Чокарило Боже Петар, Добрић Мите Сава, 
Доневски Трајана Благоја, Ђуровић Боже Јово, 

Ибруљ Махмута Мухамед, ИванчиК Ивана Иван, 
Ивановик Мл,адена Живота, Јовановић Милоша 
Станимир; Јовићг Неђе Бошко, Кљајић Јована Ми-
лан, Латковић Луке Михајло, Мајстренко Марије 
Емил. Максимовиќ Витомира Радуле, Мамић Анте 
Јаков, Маринко Лазе Никола, Матић Милосава Ра-
ди воје, Милашевић. Ристе Митар, Милошевиќ Ристе 
Обрад. Миш Јере Лука, Морожин Јосипа Јосип, 
Мудринић Димитрија Милан, Перков Боже Анте, 
Петковиќ Марка Иван, Подруг Луке Мирко, Се-
молић Франце Винко, Срећковић Бојислава Драго-
слав, Станковски Мита. Андон, Станојловић Будис-
лава Петар, Стојановић Живојина Миладин, Сторе-
ли Томе Ђуро, - Туровић Саве Милорад, Уровић 
Јосипа Јосип; 

поморските заставник: Букша Бернарда Мари-
јан, Јурошевић Душан.а Митар, Матацин Шиме Јо-
сип, Скорсур Днтуна Вицко; , 

техничките заставници:. Ћеранић Меде Амир, 
Ђокић Тиосава Радомир, Гион Шандора Иштван, 
Кињал Илије „Владо, Милојевић Стојадиг.а Милисав, 
Миловиќ Ђуре Петар, Радојчић Милије Јаков, Слав-
ковић Чедомира Бранислав, Тасевски Гоше Митко, 
Вуковић Благоте Бујадин; 

морнаричкотехничкиот заставник: Димитријевић 
Душана Радосав; 

заставниците на финансиска служба: Драгиче-
виК Цвјетка Драгомир, КомнениК Јована Момчило, 
Ковачевиќ Стојана Блажо, Милии Јосипа Иван, Не-
незиК Максима Симо, Петровиќ Драгољуба Јован, 
ГХотиК Спире Часлав; 

инженерските заставници: Ђурђевић Секуле 
Гојко и Лагиња Шиме Шиме; 

ветеринарниот заставник: Ференц Мате Јосип; 
пешадиските заставници: Гаџа Ивана Винко, 

Кокотовић Милана Никола, Кружичевић Марка 
Владо, Пешаљ Јована Блажо, Шкријељ Хивфа Ето; 

заставниците на сообраќајна служба: Голубовић 
Голуба Вуксан, Панић Радивоја Живојин, Спајић 
Петра Јован, Вуковић Чедомира Радован; 

заставници за врска: Михајловић Радована Ми-
лован и Видајић Миле Славко; 

санитетските заставници: Милић Илије Владо, 
Младеновски Трајко Александар, Стојковски Циме-
ра Петар; 

морнаричкотехничките водници I класа: Антић 
Петра Мирко, Башић Миљка Милан, Башић Павла 
Владимир, Бодић Л^убомира. Ђорђе, Чолић Јована 
Бранко, Семеш Ђуре Иван, Toth Ивана Јосип, Ви-
лотић Милана Милисав, Влахов Фране Јаков; 

поморските постари водници I класа: Баричић 
Шиме Розарио, Глишић Владислава Милован, Јова-
новић Радивој а Живко, Карабува Тодора Томо, При-
жанац Стјепана Фрањо, Медошевић Авде Химзо, 
Вукелић Алексе Душан; 

пешадискиот постар водник I класа: Бећировић 
Мује Хасан; 

интендантските постари водници I класа: Билић 
Ивана Стојан, Ма л еница Мате Пашко, Пахек Станка 
Станког Станчев Антона Бојан, Биле Стевана Миле; 

ветеринарните постари водници I класа: Ћирић 
Панте Драгослав и Куриџа Јована Стојан; 

постарите водници I класа на административна 
служба: Дангубић Гаврил а Гојко; Гаудер Јована Јо-
ван, Јездић Светозара Светомир, Керим Рудолфа Ју-
стин, кнежевик Николе Никола, Милин Анте Нико-
ла, Момчиловић Цветка Манасије, Огоревц Мартина 
Јоже, Симић Милана Милорад, Стојовић Петра 
Павле, Ускоковић Раде Милош, Вучичевић Томе 
Јован. Вукчевић Благоте Митар, Вулик Будимира 
Светомир, Жигић Фрање Ђуро; 

постариот водник I класа за врска: ТзолниК 
Ивана Душан; 
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санитетскиот постар водник I класа: Гуска Сал-
ие Ахмет; 

ицженерискиот постар водник I класа: Милу-
тиновић Коста дина Живота; 

техничките постари водници I класа: Николић 
Добривоја Чедомир, Радовановић Цвијетина Перо, 
Смолчић Владимира Иван; 

постариот водник I класа на сообраќајна служ-
ба: Војводић Илије Симо; 

постарите водници на административна служба: 
Бабић Милуна Милоје, Књаз Ивана Ђуро, Ковач 
Јакова Владо, Милетић Раде Његослав, Воркапић 
Јанка Драгутин; 

техничките постари водници: Бек Фрање Ан-
дрија, Лазарев Симеуна Страте, Петрић Бенедикта 
Недељко, Пурановић Јанка Стеван, Ружић Марка 
Лука, Трипковић Паје Јово; 

морнаричкотехничките постари водници: Чабар-
капа Михајле Драгомир, Голушин Драгољуба Жи-
војин, Јавор Мате Никола, Југ Јоже Леополд, Конта 
Ивана Јосип, Милетић Мирка Владимир, Милевој 
Емануела Флавио, Сламник Матевжа Матевж, Ста-
нисављевић Боже Милан, Васков Тодора Ђорђе, Зајц 
Франца Антон; 

поморските постари водници: Ђукановић Мате 
Драгутин, Иваниш Јосипа Антон, Коларић Фрање 
Мартин, Обрадовић Пунише Вукмир, Ранковић Ми-
лоша Живомир, Скелић Османа Мехо, Вујичић Васе 
Миодраг; 

пешадиските постари водници: Филиповић Ко-
стадин Бранислав, Пажић Митра Богдан, Кили-
барда Ристе Милутин, Косановић Мићана Перо, Вла-
ховић Радоје Велимир, Жакула Исе Ђорђе; 

интендантските постари водници: Јовановић 
Вељка Новица, Митковски Андрије Томо, Турковић 
Бећа Шаћир; 

инженерискиот постар водник: Јовановић Ђор-
ђија Жарко; 

артилерискиот постар водник: Јевтић Милутина 
Светомир; 

постариот водник за врска: Микић Миливоја 
Драгољуб; 

постарите водници на финансиска служба: Сал-
кић Раме Ахмет и Велић Зулфо Алија; 

поморскиот водник I класа: Богдан Томислава 
Звонимир; 

инженериските водници I класа: Димић Чедо-
мира Божидар, Михајловић Ђуре Живадин, Реџић 
Хашима Ферид; 

водникот I класа на административна служба: 
Главаш Јована Анђелко; 

морнаричкотехничкиот водник I класа: Јаков-
љевић Пере Лазо; 

пешадиските водници I класа: Јањић Анђелка 
Милан и Нововић Мирка Душан; 

артилерискиот водник I класа: Станојевић Бо-
жидара Негослав; 

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

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
санитетските потпоручници: Ђенић Војислава 

Светислав, Ристић Станимира Вељко, Живановић 
Живана Драгојло; 

воениот службеник V класа на музичка служба: 
Петрак Стјепана Јосип; 

воените службеници VI класа на музичка служ-
ба: Алимовић Алима Алија и Момић Гаје Марин; 

воениот службеник VI класа на финансиска 
служба: Марцапан Ђуре Иван; 

санитетските воени службеници VI класа: Ми-
хић Славка Василија и Освалд Боривоја Гордана; 

воениот службеник VI класа на администра-
тивна служба: Радовић Ђуре Симо; 

санитетските воени службеници VII класа: Ча-
пелник Јожефа Хилда и Ћус Стјепана Штефица; 

воените службеници VII класа на музичка служ-
ба: Ивановић Николе Милан, Милеуснић Петра Ми-
рослав, Сенеш Фрање Фрањо; 

воените службеници VIII класа на музичка 
служба: Аранза Анте Јосип, Илић Светозара Мили-
воје, Јуришић Јосипа Витомир, Станојковски Стој-
мен Душан; 

воениот службеник IX класа на музичка служба: 
Ђукић Сретена Иван; 

воениот службеник X класа на административна 
служба: Маринић—Жегура Ивана Милена; 

интендантскиот заставник: Никодијевић Влади-
нава Илија; 

поморските постари водници I класа: Барши 
Јаноша Јанош, Нешић Милоша Миливоје, Петровић 
Недељка Драгомир; 

интендантските постари водници I класа: Џа-
мастагић Шабана Ахмет, Недиќ Петра Мирко, По-
легубић Петра—Афета Борис, Ристић Ђорђа Миле, 
Шоровић Николе Арсеније; 

постарите водници I класа на административна 
служба: Грмеча Јосипа Винко, Милошевић Гвоздена 
Томислав, Радонић Давид а Радован; 

морнаричкотехничкиот постар водник I класа: 
Јуриновић Николе Здравко; 

техничкиот постар водник I класа: Милосавски 
Диме Јордан; 

пешадискиот постар водник I класа: Скоко 
Анте Илија; 

постариот водник I класа за врска: Томић 
Ђурђа Мијо; 

постарите водници на административна служба: 
Бездров Ибрахима Селим, Милић Илије Марко, Си-
мић Ратомира Богољуб; 

пешадиските постари водници: Бошковић Ми-
лоша Момчило, Јовановић Стојана Предраг, Нова-
ковић Ђуре Петар, Потребић Раде Милан; 

инженериските постари водници: Чуден Антона 
Антон и Тодоровски Спаско Димитрије; 

артилериските постари водници: Илић Петра 
Бујадин и Пауновић Јована Витомир; 

морнаричкотехничките постари водници: Јочић 
Митре Димитрије, Јованов Тодор Трајче, Мандић 
Николе Душан, Рајак Милоша Стеван, Равнић Ива-
на Романо, Собек Фрање Иван, Ступин Анте Анте; 

поморските постари водници: Кукић Филипа 
Маринко, Лемајић Николе Марјан, Максић Стеве 
Крсто, Немет Ивана Мато, Павлцћ Петра Стјепан, 
Постолов Коне Борис, Рајачић Миће Никола, Рис-
тевски Трајко Методие, Сршен Вошка Марјан, Су-
ботић Љубе Милан; 

санитетските постари водници: Ловрић Фрање 
Добросав, Мусић Стјепана Трпимир, Тренчевски Сто-
јан Владо; 

постарите водници за врска: Миливојевић Све-
тозара Владимир, Ражњатовић Јована Велимир, Риз-
вић Бајре Рамо, Вуловић Тимотија Драгоман; 

техничките постари водници: Недељков Арсе 
Стеван, Ромац Љубомира Јосип, Субашић Милана 
Саво; 

постарите водници на финансиска служба: Перо-
вић Радојка Милоје и Ракић Радосава Драгољуб; 

интендантските постари водници: Рајић Мате 
Звонко, Шаротић Шабана Џафер, Веселић Вошка 
Богдан; 
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морнаричкотехничките водници I класа: Антони-
јевиќ Миломира Драган, Бајалица Гојка Дмитар, 
Ивковић Михаила Љубиша, Компарић Јосипа Вал-
тер, Пукуљица Стјепана Лука, Планчић Луке Томо, 
Стефановиќ Драгутина Владан; 

техничките водници I класа: Бајић Гојка Душан, 
Букарица Анте Марко, Дејановић Николе Никола, 
Дробац Душана Раде, Фајковић Мухамеда Нихад, 
Ивановић Видана Слободан, Јовановић Драгољуба 
Мирослав, Милошевић Петра Миле, Муртиќ Ка-
сана Сеад, Обрадовић Ђорђа Чедомир, Петровић 
Лазе Миле, Петрушић Петра Ђорђе, Попов Душана 
Живорад, Радојевић Николе Војислав, Рајх Ане 
Драго, Рвовић Мике Владимир, Симоновић Драго-
Ј Б у б а Живојин, Синковић Барбаре Драго, Смиљанић 
Мирка Љубан, Томић Радомира Миладин, Топић 
Остоје Петар, Трајковић Душана Саво, Видинић Ха-
кије Шефик, Винчић Лаве Стојан, Војновић Мило-
рада Јован; 

поморските водници I класа: Бајић Александра 
Небојша, Богдан Петра Дарко, Брезник Петра Ни-
кола, Чикотић Луке Срећко, Дошен Миле Драган, 
Џуверовић Слободана Гојко, Кезерле Јосипа Звонко, 
Ковачевић Николе Душан, Лекић Добрашина Ђуро, 
Маринковић Драгомира Александар, Милетић Мио-
д р а г Душан, Миљковић Живојина Драгомир, Ми-
шиќ Ратка Делимир, Петровић Ратка Петар, Работа 
Вошка Добривој, Смиљанић Ђуре Милан, Шнобл 
Марије Зденко, Васиљевић Животе Милован, Ву-
којевић Обрада Вјекослав; 

водниците I класа на административна служба: 
Бјелајац Лазе Никола, Хаџић Вошка Светислав, Хру-
бења Ивана Мирко, Јанковић Владимира Павле, 
Јовановић Милана Радиша, Китановић Душана 
Драгољуб, Ковачевић Љубомира Никола, Крстић 
Радојице Десимир, Лупша Јована Јован, Максимо-
вић Велимира Драгољуб, Милинковић Драгомира 
Слободан, Настевски Тодора Петар, Стефановић Не-
нада Добромир, Томажић Матије Отмар, Војновић 
Душана Душан, Врањеш Милоша Стојан; 

водниците I класа на финансиска служба: БЈе-
лица Крсте Раденко и Милоханић Антуна Данко; 

водниците I класа за врска: Богдановић Стоја-
д и н Милан, Божичковић Стеве Ђоко, Бузов Томе 
Томо, Галиновић Стјепана Андро, Игњатовић Марка 
Пантелија, Николић Миливоја Миломир, Остојић 
Милана Душан, Радосављевић Илије Арангел, Уско-
ковић Милоње Милинко; 

Бр. 170 
22 декември 1967 година 

Белград 
Претседател ' 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. п. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

135. Закон за заемот за обезбедување средства 
за кредитирање на обновата на објектите 
оштетени од земјотресот на територијата 
на Социјалистичка Република Црна Гора 333^ 

136. Закон за посебните девизни квоти за 
увоз на опрема за определени намени во 
1969 година - - - — - - — - 334 

137. Закон за посебните девизни квоти за увоз 
на опрема во 1969 и 1970 година за опре-
делени стопански објекти — — — —- 335 

138. Закон за посебната девизна квота за увоз 
на опрема за Железарницата Скопје — 337 

139. Закон за измени и дополненија на За-
конот за формирањето и општествената 
контрола на цените — — — — — — 337 

140. Закон за дополнение на Основниот закон 
за данокот на промет — — — — — 338 

Страна 
141. Закон за дополнение на Основниот закон 

за придонесот за користење градско зем-
јиште — — — — — — — — — 338 

142. Закоп за измени и дополненија на Ос-
новниот закон за изградбата на железни-
ците, за сообраќајот и безбедноста на 
железниците — — — — — — 

143. Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за пензиското осигурување — 

144. Одлука за гаранција на федерацијата по 
странски кредит за доградба на Желез-
зарницата Скопје — — — — 

145. Уредба за начинот на работењето и фи-
нансирањето на Автосервисот на сојузни-
те органи — — — — — — — — 

146. Одлука за утврдување и распределба на 
стоковните и девизните контингенти за у-
воз на стоки во 1969 година — — 

147. Одлука за утврдување и распределба на 
дополнителната глобална девизна квота 
за 1969 година за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони матери-
јали за текстилната индустрија — — 

148. Одлука за дополнение на Одлуката за 
издавање дозволи за извоз и увоз на 
стоки — — — — — — — — — 

149. Одлука за дополненија на Одлуката за 
измени и дополненија на Одлуката за 
определување на стоките чиј извоз и увоз 
е регулиран — — — — — — — — 

150. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот на формирањето на цените на меша-
ните и комплетните вештачки ѓубриња 

151. Одлука за дополненија на Одлуката за 
постапката за склучување спогодби на 
стопанските организации за соработка во 
надворешнотрговскиот промет — — — 

152. Одлука за измена на Одлуката за работ-
ните организации што суровините и дру-
гите репродукциони материјали, чиј увоз 
е регулиран, ги увезуваат во определен 
однос спрема остварениот девизен прилив 
по извозот во 1969 година — — — — 
Одлука за односот на увозот спрема ос-
тварениот девизен прилив по извозот во 
1969 година за работните организации од 
гранката 124 — Текстилна индустрија — 
Правилник за воената легитимација — 
Наредба за определување на начинот и 
постапката за поднесување барања за ис-
платување на надоместокот за извршени 
превози во 1969 година по 'повластиците 
во патничкиот сообраќај — — 
Наредба за дополнение на Наредбата за 
височината на посебната давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи - — — - — — — 351 

157. Решение за југословенските стандарди 
од областа на климатските и механич-
ките испитувања во електрониката — —- 351 

158. Решение за измена на југословенскиот 
стандард за мерења и испитувања во 
електротехниката — — — — — — 351 

159. Решение за именување членови на По-
себната изборна комисија за раководење 
со определени работи во врска со спро-
ведувањето на изборите во воените еди-
ници и воените установи — — — — 351 

Исправка на Законот за дополненија на За-
конот за сојузните придонеси од личниот 
доход на граѓаните — — — — — — 352 

153. 

154. 
155. 

156. 

- 339 

341 

- 342 

342 

- 343 

346 

346 

346 

347 

347 

347 

348 
348 

- 349 
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