
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ4* изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата, — 
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 6С802 <203-1125 

Четврток, 31 јануари 1974 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 5 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 16 динари. — 
Претплатата за 1974 година изнесува 
350 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. I. Пошт фах 226. — 
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756. 

89. 

Врз основа на член 19 од Законот за книговод-
ството на организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 48/68, 56/69 и 71/72), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА. ОДДЕЛНИ КОНТА 
ВО ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни 

конта во Основниот контен план за организациите 
на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" , бр 
11/73) во член 32 став 2 на крајот се додаваат за-
пирка и зборовите: „како и износот на амортиза-
цијата пресметан според член 4 на Законот за до-
ходот". 

Во став 3 по зборовите: „минималните стапки" 
запирката и зборовите: „како и износот на аморти-
зацијата пресметан според член 4 на Законот за 
доходот" се бришат. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , 
а ќе се применува и на завршните сметки за 1973 
година. 

Бр. 1-165 
23 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

90. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ" , бр. 16/68, 27/68 и 
30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија и со сојузниот секретар за земјо-
делство, сојузниот секретар за пазар и цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
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 и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
18/73, 27/73, 47/73 и 52/73) -во точка 1 одредбата под 
12 се брише. 

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

Бр. 17-57/1 
23 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за пазар и цени. 

Никола Стојановиќ, е. р. 

91. 
Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 

за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ" , бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Kleine Zeitung", број 292 
од 20 декември 1973 година, кој излегува на гер-
мански јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/83 
14 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

92. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ" , бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Kleine Zeitung", број 295 од 
23 декември 1973 година, кој излегува на германски 
јазик во Грац, Австрија. 

Бр . 650-1-2/84 
14 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 
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93. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung", број 301 од 28 декември 1973 година, кој из-
легува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна 
Република Германија. 

Бр. 650-1-22/124 
14 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

94. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА СИЛИКАТИ 

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

Испитување на технички натриум 
и калиум-силикат: 

— Подготвување раствор на си-
ликати потешко растворливи во врела 
вода и одредување на содржината на 
материите нерастворливи во вода — JUS Н.В8.310 

— Одредување на динамички ви-
скозитет — — — — — — — JUS Н.В8.311 

— Одредување на содржината на 
силициумдиоксид, Титриметриска ме-
тода — — — — — — — — j u s Н.В8.312 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1974 година. 

Бр. 22-6599 
26 декември 1973 година ^ 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

95. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРО-
МОБРАНИ 

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

Блектротехнички графички сим-
боли: 

— Симболи во планови на громо-
бранските инсталации — — — JUS N.A3.805 

— Громобрани. Механичка заш-
тита — — — — — — — — JUS N.B4.913 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
април 1974 година. 

Бр. 16-6600 
26 декември 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

96. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 стаз 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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ШИН-

СКИ ВОЗИЛА 

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

Шински возила: 
— Правец на возењето во графи-

чки прикази — — — — — — JUS Р.А2.042 
— Означување на делови според 

положбата на возилото — — — JUS Р.А2.043 
Железнички патнички и моторни коли. 
Премерување на нови основи и 

сандаци — — — — — — — j u s Р.Н0.001 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение, 
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3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
април 1974 година. 

Бр. 21-6598/1 
2Ѕ декември 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

97. 

Фотографија. Основни термини и 
дефиниции. I листа - — — — JUS Z.E0.031 

Кинематографиј а. Терминол оги ј а 
на шест јазици. I листа — — — — JUS Z.E0.050 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се преминуваат од 1 април 1974 година. 

Бр. 22-6597 
26 декември 1973 година 

Белград ч 

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

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

ЛАТОРИ ЗА НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
даодизаци1а се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Изоттатори за надземни водови: 
— Толчник Т 20. Главни т^спхи — 
— Двоен толчник DT 20. Главни 

мерки — — — — — — — — 
— Гранични "мерила за височина 

и поечник на вратот на толчникот 
Т 20 — — — _ _ — — — 

— Гранични мерила за пречник 
на главата па толчникот Т 20 

— Гранично мерило за проверка 
на квачењето на зглобот на толчник-
- гнезда о-т 20 mm — — — — — 

— Гнездо G 20. ГлГавни мерки — 
— Гпанични мерила за гнездо G 20 
— Особини ча зглобот на толч-

ник-гнездо од 20 mm — — 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ОЕа решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
април 1974 грдила. 

Бр. 16-6602 
26 декември 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за 
стандардизаци ј а, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

JUS N.F1.570 

JUS N.F1.571 

JUS N.F1.573 

— JUS N.F1.574 

JUS N.F1.575 
JUS N.F1.576 
JUS N.F1.577 

— JUS N.F1.578 

98. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ФОТОГРАФИЈАТА И КИНЕМАТОГРА-

ФИЈАТА 

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

99. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
ЈЈтословепскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАСТИ-

ТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Пивски јачмен — — — — — JUS Е.В 1.230 
2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
април 1974 година. 

Бр. 07-6595/1 
26 декември 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

100. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОПРЕ-
МАТА НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ- ТРАНСФОРМАТОРИ 

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

Четврток, 31 јануари 1974 
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Енергетски трансформатори: 
— Гасни релеј — — — — 
— Натписна плочка — — 
— Су ши линк на воздух — — 

— JUS N.H1.050 
— JUS N.H1.051 
— JUS N.H1.052 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила нк 1 
април 1974 година. 

Бр. 16-6601 
26 декември 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

101. 

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

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

ИЗВОДИТЕ ОД ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Методи за испитуваше на производите од ово-
шје и зеленчук: 

— Одредување на вкупните суви 
материи — — — — — — — 

— Одредување на сувата матери-
ја (рефрактометриска метода) — — 

— Одредување на РН — — — 
— Метода на одредувањето на 

минерални нечист отпи — — — — 
— Метода на одредувањето на 

пепел нерастворлив во хлороводород-
на киселина — — — — 

JUS Е.Н8.010 

JUS Е.Н8.011 
JUS Е.Н8.012 

JUS E.H8.013 

— JUS E.H8.014 
— Одредување на вкупната кисе-

— Одредување на директно реду-
кувачки и на вкупните шеќери — — 

JUS Е.Н8.015 

JUS Е.Н8.016 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југос-
ловенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3, Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1974 година. 

Бр. 07-6593 
26 декември 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

102. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИ-
МАРНИ ЌЕЛИИ И БАТЕРИИ 

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

Примарни ќелии и батерии: 
— Општи технички услови — — JUS N.J2.030 
— Приклучоци — — — — — JUS N.J2.033 
— Преглед — — — — — — JUS N.J2.035 
— Батерија R1 — — — — — JUS N.J2.045 
— Батерија R6 — — — JUS N.J2.048 
— Батерија R14 — — — — — JUS N.J2.051 
— Батерија R20 — — — — — JUS N.J2.055 
— Батерија R40 — — — — — JUS N.J2.060 
— Батерија 2R10 — — — — — JUS N.J2.070 
— Батерија 3R12 — — — — JUS N.J2.073 
— Батерија 6F22 — — — — JUS N.J2.080 
— Батерија Ѕ4 — — — — — JUS N.J2.090 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
април 1974 година. 

4. Се става вен сила југословенскиот стандард: 
Галвански елементи и батерии — JUS N.J2.030 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
за галвански елементи и каблови за телекомзгника-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/60). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 31 март 1974 година. 

Бр. 16а-6596 
26 декември 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

103. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист ка ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот па 
Jyi©словенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВКИ 
И ФАЗОНСКИ ПАРЧИЊА ОД ПОЛИВИНИЛ-

ХЛОРИД 

•1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
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— — _ j u s G.C6.501 

JUS G.C6.502 

JUS G.C6.504 

Цевки од тврд поливиншгхлорид. 
Мерки и толераиции 

Цевки и фазонски парчиња од тврд 
поливинилхлорид. Услови на квали-
тетот и методи за испитување — — 

Цевки од тврд поливинилхлорид. 
Насохи за подготвување на цевки за 
цевовод — — — — — — — 

Цевки од тврд поливииилхлорид 
за водоводи. Цевки и спој ни елементи JUS G.C6.505 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
април 1974 година. 

Бр. 24-6594 
26 декември 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

Печатени кола. Печатени плочи: 

104. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКА-

ЦИИТЕ 

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

Електротехнички графички симболи. 
Дијаграми на спектрот на фрек-

фенцијата — — — — — — — JUS N.A3.270 
Сигурност на електронските со-

СТБНИ делови и уреди: 
— Насоки за пропишување на 

постапките на контролата „по партии" 
и „периодично" во стандардите за 
електронските составни делови — — 

— Насоки за одредбите за сигур-
носта во стандардите за електронски-
те .составни делови — 

— Планови и постапки за земање 
мостри за контролата според атрибу-
т е — — — — — — — — — JUS N.N0.029 

Електроника и телекомуникации. 
Керамички кондензатори тип 3: 

— Општи технички услови — 
— Испитувања — — — — — 
Електромеханички составни де-

лови за електронски уреди. Конекто-
ри. Називи и дефиниции — — — 

Конектори за фреквенции до 3 
MHz. Тркалести повеќеполни колек-
тори со бајонет или со лизгава спојка: 

— Технички услови и испиту-
вања — 

— Облик, мерки и распоред на 
контактите — — («— —> — — 

— Гранични мерила • — — 

— Општи технички услови — 
— Методи за испитувања — 

— JUS N.R7.031 
— JUS N.K7.032 

— Насоки за одредување на доз-
волената густина на струјата — — JUS N.R7.033 

JUS N.N0.025 

— — JUS N.N0.026 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јули 1974 година, освен стандардите JUS N.A3.270, 
JUS N.N0.025, JUS N.N0.026, JUS N.N0.029 и JUS 
N.R4.059 што се применуваат од тој ден. 

Бр. 16-6316 
21 јануари 1974 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

JUS N.R2.309 
JUS N.R2.310 

JUS N.R4.059 

105. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПИГМЕНТИ И НА 

МИНЕРАЛНИ РАСТВОРУВАЧИ ЗА БОИ 

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

Општи методи на испитувањето 
на пигменти: 

— Одредување на насилната маса- JUS H.C8.2lt 
— Споредување на нијанси на 

бели пигменти во прав — — — — JUS Н.С8.212 
— Одредување на содржината на 

сулфати, хлориди и нитрати раствор-
ливи во вода — — — — — — JUS Н.С8.213 

— Одредување на специфичната 
отпорност на воден екстракт — — JUS Н.С8.214 

Испитување на минерални раство-
рувачи за бои. Одредување на ани-
линска точка. Метода на отворена 
цевка — — — — 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во nocefeo издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јули 1974 година. 

_ — — JUS Н.С7.034 

Бр. 25-6315 
21 јануари 1974 годЈ«на 

Белград 

— — — JUS N.R4.141 

JVS N.R4.142 
JUS N.R4.143 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е, р. 
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106. 
Врз основа на член 26 од Законот за девизно 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 
и 52/73), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА 

ДРЖЕЊЕ ДЕВИЗИ ВО СТРАНСТВО 

1. Организациите на здружениот труд регистри-
рани за вршење надворешнотрговски промет мо-
жат да држат девизи на сметките кај странски бан-
ки, односно кај странски фирми, ако тоа нивното 
работење со странство го бара и ако одлука за тоа 
донел органот на управувањето со организацијата 
на здружениот труд, а под услов за држењето де-
визи во странство претходно да прибават одобре-
ние од народната банка на републиката, односно од 
народната банка на автономната покраина. 

Одобрението се издава на одредено време, а нај -
долго на ед рта година. 

2. Одобрението од точка 1 на оваа одлука на-
родната банка на републиката, односно народната 
банка на автономната покраина, ќе го издаде, и тоа:' 

1) за потребите на изведувањето на инвести-
циони работи во странство — во височина до 20% од 
вредноста на склучената работа. Височината на одо-
брениот износ може, по исклучок, да биде и пого-
лема ако примените аванси се поголеми од износот 
добиен со примена на наведениот процент, ако 
странскиот кредит добиен за таа работа е обусло-
вен со држење девизи во земјата на кредиторот и 
ако потребите во плаќањата во нетрансферабилна 
(локална) валута се поголеми од износот добиен со 4 
примена на наведениот процент; 

2) за потребите на организацијата на здруже-
ниот труд што врши услуги во меѓународниот сто-
ковен и патнички промет — до височината на тро-
шоците што таа ги има во врска со своето работење 
во странство. Ова одобрение може да биде генера-
лно и да опфаќа еден или повеќе странски деловни 
партнери; 

3) за потребите на плаќањето на личните и ма-
теријалните трошоци на деловните единици во 
странство на организацијата на здружениот труд, 
односно на овластената банка — до височината од 
една четвртина на годишната претсметка на тие 
расходи на деловната единица во странство; 

4) од девизите што потекнуваат од добивката 
остварена во претпријатието во странство — до ви-
сочината за која е поднесено барање за користење 
во странство во смисла на одредбите на член 12 
став 1 под 1, 2 и 3 од Законот за основање прет-
пријатија во странство („Службен лист на 'СФРЈ" , 
бр, 39/72 и 13/73); 

5) во височината на кауцијата или депозитот 
што организациите на здружениот труд го полагаат 
во странство за потребите на извршувањето на од-
редени работи со странство; 

6) до височината на учеството на странската 
фирма во трошоците на деловната единица во стра-
нство на организацијата на здружениот труд по за-
еднички работи; 

7) во височината на побарувањето во странска 
валута за кое организацијата на здружениот труд 
ќе поднесе доказ дека според прописите на земјата 
во која е остварено не може да се трансферира во 
Југославија; 

8) во другите случаи кога тоа е неопходно за 
извршување на работа во странство, со поднесување 
на исправа со која таа неопходност се докажува. 

3. Организациите на здружениот труд на кои 
им е издадено одобрение за држење девизи во стран-
ство, се должни на народната банка на републиката, 
односно на народната банка на автономната покра-
ина, да и доставуваат извештаи за прометот и за 

состојбата на тие девизи до крајот на месецот за 
изминатиот месец, хако во одобрението не е одредено 
поинаку. 

4. Народните банки на републиките, односно на-
родните банки на автономните покраини се должни 
на Народната банка на Југославија да и достават 
збирен тримесечен извештај за издадените одобре-
нија, како и за прометот и за состојбата на девизи-
те што се држат во странство, во рок од 45 дена од 
денот на истекот на тримесечјето. 

5. Народната банка на Југославија ќе даде те-
хнички упатства за спроведувањето на оваа одлука. 

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

О. бр. 3 
21 јануари 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка на 
( Југославија, 

Бранислав Чолановић, е. р. 

107. 

Врз основа на член 29, во врска со член 62 то-
чка 9 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и на народните бан-
ки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОСОВСКА БАНКА, ПРИШТИ-
НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО 

СТРАНСТВО 

1. Иа Косовска банка, Приштина, и се дава ов-
ластување за вршење работи на платниот промет и 
кредитни работи со странство кои работи досега ги 
вршела под називот Банка на Косово, Приштина. 

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

О. бр. 4 
21 јануари 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија^ 
Бранислав Чолановић е. р. 

108. 

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Законот 
за кредитните работи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/72), во согласност со Сојузниот из-
вршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАНСКИ ФИНАН-
СИСКИ И БАНКАРСКИ КРЕДИТИ И ПО СТРАН-

СКИ ДЕПОЗИТИ 

1. Во Одлуката за височината на депозитот по 
странски финансиски и банкарски кредити и по 
странски депозити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72, 62/72 и 39/73) во̂  точка 10 на крајот на одред-
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бата под 5 точката се заменува со точка и запирка 
и по тоа се додава нова одредба под 6, која гласи: 

„6) финансиските кредити што се договараат по 
истекот на договор за заедничко вложување кога 
финансискиот влђг се претвора во кредит, под услов 
договорот за заедничко вложување да е регистри-
ран на пропишаниот начин.". 

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

О. бр. 85 
23 јануари 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 

109. 

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Законот 
за кредитните работи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/72), во согласност со Сојузниот из-
вршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПРИ УВОЗОТ НА ОПРЕ-

МА ОД СТРАНСТВО НА КРЕДИТ 

1. Во Одлуката за височината на депозитот при 
увозот на опрема од странство на кредит („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 22/72) во точка 9 на крајот на 
одредбата под 4 точката се заменува со точка и за-
пирка и по тоа се додава нова одредба под 5, која 
гласи: 

„5) на кредитите што се договараат по истекот 
на договор за заедничко вложување кога влогот на 
странски партнер во вид на опрема ќе се претвори 
во кредит, под услов договорот за заедничко вло-
жување да е регистриран на пропишаниот начин.". 

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

О. бр. 86 
23 јануари 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав' Чолановић е. р. 

НО. 

Врз основа на член 127 став 1 точка 8, во врска 
со член 139 став 2 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), Собранието на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ВКУПНИТЕ 
СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ 

НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ 

1. Од вкупните средства на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на. Заедницата 

на социјалното осигурување на воените осигуреници 
ќе се издвојуваат на посебна сметка наменски сред-
ства за закрепнување на уживателите на пензии 
по стапка од 1% од вкупниот износ на исплате-
ните пензии. 

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

Бр. 37 
20 декември 1973 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, е. р. 

111. 

Врз основа на член 127 став 1 точка 8, во врска 
со член 139 став 2 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), Собранието на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ВКУПНИТЕ СРЕД-
СТВА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ 
ОСИГУРЕНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИ-
ТЕ ПОТРЕБИ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ 

1. Од вкупните средства на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените осигуреници 
ќе се издвојуваат на посебна сметка наменски средс-
тва за решавање на станбените потреби на ужива-
телите на пензии по стапка од 4% од вкупниот износ 
на исплатените пензиски и инвалидски примања. 

2. Средствата издвоени во смисла на точка 1 од 
оваа одлука можат да се користат за: 

1) изградба, купување и адаптација на станови 
и з а д а в а њ е заем на уживателите на пензии; 

2) надоместок на дел од станарината на поодде-
лни категории уживатели на пензии; 

3) изградба или проширување на домови за 
уживатели на пензии. 

3. Условите и начинот на користењето на сред-
ствата од точка 1 од оваа одлука и постапката за 
одлучување за користењето на тие средства ќе се 
регулираат со општите акти. 

4. Средствата издвоени за решавање на станбе-
ните потреби на уживателите на пензии што не се 
искористени во тековната година, ќе се употребат 
за истата намена во наредната година. 

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

Бр. 38 
20 декември 1973 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, е. р. 

/ 
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112. 

Брз основа на член 36 став 1 од Статутот на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/73), 
Собранието на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТО-
КОТ НА ПАТНИТЕ, ПРЕВОЗНИТЕ И ДРУГИ 
ТРОШОЦИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО РАБОТАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕ-

НИЦИ И НА НЕГОВИТЕ ОРГАНИ 

1. Во Одлуката за надоместокот на патните, пре-
возните и други трошоци на учесниците во работа-
та на Собранието на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници и на неговите 
органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/73) во 
точка 6 став 1 износот: „150" се заменува со изно-
сот: „200". 

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

Бр. 40 
20 декември 1973 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
ни на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 

Мирко Нововиќ, е. р. 

113. 

Организациите на здружениот труд што уче-
ствуваат во извозот на килими на пленарниот со-
станок, одржан на 24 октомври 1973 година, склу-
чија и потпишаа општествен договор за утврдува-
ње на цените и другите услови на продажбата на 
странски пазари на килимите од тар. број 58.02 од 
Царинската тарифа, кој во извод гласи: 

„Врз основа на член 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, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со 
член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склу-
чување и објавување на општествени договори за 
начинот и условите за вршење на надворешнотр-
говски промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), 
претставниците на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во извозот на килими склу-
чуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ИЗВОЗОТ НА : 

КИЛИМИ 

Член 7 
Во договорот за извоз на килими, што се склу-

чува врз основа на овој договор, не може да се 
предвиди рок за испорака подолг од една година 
од денот на потпишувањето на договорот. 

Член 8 
Ако во договорот се предвиди рок за испорака 

подолг од една година, БО договорот задолжително 
се внесува клаузула за усогласување во наредните 
години на цените со цените од новите односно од 
изменетите договори (член И), 

Новите цени утврдени во смисла на став 1 од 
овој член ќе се применуваат на сите неиспорачани 
количини на килими по склучениот договор по исте-
кот на една година од неговото склучување. 

Член 9 
Извоз на килими не може да се врши по пат на 

врзани и компензациони работи. 

Член 15 
Овој договор се склучува на неодредено време, 

а може да се менува и дополнува на начинот и 
според постапката по која е и склучен. 

Член 16 
Овој договор ќе се применува на склучените 

договори од денот на влегувањето во сила на дого-
ворот. 

Член 17 
Во рок од 15 дена од денот на влегувањето во 

сила на овој договор, организациите на здружениот 
труд што се занимаваат со извоз на килими, се 
должни на Стопанската комора на Југославија да 
и ги пријават сите склучени договори и потврдени 
порачки за извоз на килими, по кои испораки уште 
не се извршени, а цените и другите услови на из-
возот не се во согласност со овој договор. 

Член 18 
На непријавените договори, како и на неприја-

вените а потврдените порачки, во рокот од член 17 
на овој договор, ќе се применуваат одредбите на 
овој договор 

Претставници на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во извозот на килими: Ко-
жарско-текстилни комбинат — Високо, Боснафолк-
лор — Сараево, Рукотворине — Загреб, Македонски 
ракотворба! — Скопје, Домекспорт — Љубљана, Би-
страпродукт — Скопје, Свила ја — Врлика, Пољо-
привредно-шумски комбинат „Пештер" — Сјеница, 
Домаќа радиност — Лесковац и Напредак — Ро-
жаје." 

Овој договор го прифатија Стопанската комора 
на Југославија на состанокот од 21 ноември 1973 
година и Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија со актот бр. 17-27242/1 од 27 декември 1973 
година. 

Овој договор влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

114. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БА-
КАРНИ КАЗАНИ НА Б А Њ И И НИВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 14 ноември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за бакарни казани за бањи и 
нивни делови, со тоа што производителските орга-
низации на здружениот труд да можат да ги зго-
лемат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, во просек за 15fl/o а 
според Ценовникот што е составен дел на Спогод-
бата. 
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. 2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат, по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбава. 

3, На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 709/1 од 16 јануари 
1974 година. 

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

Претставник на производителите: Ваљаоница 
бакра и алуминијума „Слободан Пенезиќ — 
Крцун" — Титово Ужице. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Нова трговина" — Битола, „Техногвожѓар" — 
Нови Сад, „Техномеркур" — Карловац, „Кови-
нотехна" — Деље, „Грамат" — Загреб, „Обнова" 
— Осиек, „Инсталотехна" — Загреб и „Јавор" 
— Битола. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 1 
ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНА НА МЕТОДО-
ЛОГИЈАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦА-

РИНАРНИЦАТА ДУБРОВНИК 

I. Уставниот суд на Југославија, со решение У 
бр. 238/73 од 4 април 1973 година, поведе постапка 
за оценување на законитоста на член 1 од Правил-
никот за измена на Методологијата за распределба 
на средствата за лични доходи на работниците на 
Царинарницата Дубровник од 12 октомври 1972 го-
дина. 

Со член 1 од Правилникот е пропишано дека, 
во смисла на одредбите на член 3 од Методологијата 
за распределба на средствата за лични доходи на 
работниците на Царинарницата Дубровник, како 
стручна подготовка се смета не само подготовката 
стекната со училишно образование туку и подготов-
ката стекната по пат на пракитка и признаена со 
прописите донесени врз основа на закон но под ус-
лов од Сојузната управа за царини да се одобруваат 
средства како за подготовката стекната со училиш-
но образование така и за подготовката од ист сте-
пен стекната по пат на практика и признаена со 
прописите донесени врз основа на закон. 

I I Оценувајќи ја законитоста на наведената од-
редба од Правилникот, Уставниот суд на Југосла-
вија утврди дека таа одредба, во делот со кој се 
става во зависност височината на личниот доход 
на работниците на кои им е признаена стручна под-
готовка од височината на одобрените средства, не е 
согласна со принципите прифатени во системот за 
наградување во здружениот труд. Внесувањето и 
такви услови во општ акт кои однапред негативно 
се одразуваат врз височината на личните доходи на 
работниците на Царинарницата е спротивно на на-
челата за наградување според резултатите на ра-
ботата и личниот придонес на работникот кон успе-
хот на работната организација. 

Со одредбите на член 4 од Законот за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд е 
пропишано дека работниците во основната орга-
низација на здружениот труд ја утврдуваат, покрај 
другото, и стручната подготовка на одредено зани-
мање односно насоката и другите услови во поглед 
на работната способност за секое работно место, а со 
одредбите на член 42 став 3 на тој закон е одредено 
дека личниот доход на работниците се утврдува по 
однапред востановени основи и мерила. Ако при 
востановувањето на основите и мерилата за распре-
делба на личните доходи се вреднуваат и елементи 
како што е стручната подготовка, тогаш не може 

различно да се вреднува или условно да се изедна-
чува стручната подготовка стекната со училишно 
образование и стручната подготовка од ист степен 
стекната по пат . на практика и признаена - со про-
писите донесени врз основа на закон, кога е во 
прашање формирањето на личниот доход на работ-
ниците, а како што е тоа предвидено со наведената 
одредба на Правилникот на Царинарницата Дубров-
ник. 

III. Врз основа на член 241 став 1 точка 3 и 
член 247 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Ј у -
гославија донесе 

О д л у к а 

Се укинуваат одредбите на член 1 од Правилни-
кот за измена на Методологијата за распределба 
на средствата за лични доходи на работниците на 
Царинарницата Дубровник од 12 октомври 1972 го-
дина, во делот со кој при востановувањето на осно-
вите и мерилата ^за распределба на личните доходи 
се става во зависност височината на личниот доход 
на работниците на кои им е признаена стручна под-
готовка од височината на средствата однапред одо-
брени од Сојузната управа за царини. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседател на Судот 
Б л а ж о Јовановиќ и судии Иван Божичевиќ, Радивое 
Главиќ, Ј о ж е Земљак, д-р Иво Сунариќ, Таип Таи-
пи, Боривое Ромиќ, Ѓуро Меденица, д-р Стане Пав-
лин и Ненад Петровиќ. 

У бр. 238/73 
30 октомври 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ЉУБ-

ЉАНА 

I. Окружниот суд во Љубљана, врз основа на 
член 29 од Основниот закон за судовите од општа 
надлежност, му предложи на Уставниот суд на Ју -
гославија да Ја оцени согласноста па одредбата на 
член 4 точка 7 став 2 од Одлуката за измени и до-
полненија на Правилникот за распределба на сред-
ствата за лични доходи на работниците на струч-
ните служби на Заедницата на здравственото осигу-
рување во Љубљана, од 14 февруари 1972 година — 
со соодветните одредби на Основниот закон за ра-
ботните односи. 

Според наведената одлука, на работникот кој 
има шест и повеќе години работен стаж бодувана-
та вредност на работното место на кое е распореден 
му се зголемува во одредени проценти- — зависно 
од тоа $*олку има работен стаж; по исклучок, според 
член 4 точка 7 став 2 од Одлуката, на пензионерите 
кои имаат својство на работник БО здружениот 
труд не им се признава тоа право. 

II. Според член 14 став 3 од Законот за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд, 
со денот кога ќе почне да работи во основната ор-
ганизација на здружениот труд работникот се здо-
бива со правата и ги презема обврските од здруже-
ниот труд во таа основна организација. Тие права 
на работникот под никакви услови не можат да му 

' се ускратат, како што работникот не може да се ос-
лободи од обврските што како на единка здруже-
ниот труд нужно му ги наметнува. 
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Правата и обврските од меѓусебните односи во 
здружениот труд, според член 1 став 1 од Законот, 
работниците ги уредуваат и остваруваат непосред-
но и рамноправно во основната организација на 
здружениот труд. Меѓутоа, односите во здружениот 
труд работниците можат да ги уредат само така 
што правата со кои се здобиваат и обврските што 
ги преземаат мораат на сите работници еднакво да 
им погодуваат и да им одат во прилог, односно мо-
раат сите еднакво да ги обврзуваат и оптоваруваат. 
Тоа поради тоа што рамноправноста и непосреднос-
та во уредувањето и остварувањето на тие односи 
се битни на својството на работник во здружениот 
труд и претпоставка и услов на неговата со Уставот 
и со Законот утврдена положба на непосреден и 
рамноправен субјект на сите права и обврски со кои 
се здобива или ги презема во работата и по основ 
на работата. 

Исто така, според член 42 од Законот, на секој 
работник му припаѓа личен доход сразмерно на ре-
зултатите на неговата работа pi неговиот личен при-
донес што го дал со својата тековна и мината ра-
бота и со тоа придонесол кон зголемувањето на до-
ходот EO основната организација и на вкупниот 
општествен доход. Личниот придонес на работникот 
со минатата работа кон зголемувањето на доходот s o 
основната организација и на вкупниот општествен 
доход е изразен во оспоруваната одлука токму во 
зголемувањето на бодуваната вредност на секое ра-
ботно место во одреден процент — зависно од годи-
ните па тзаботниот стаж на работникот; нормирање-
то што тоа не би им го признавало на сите работ-
ници поле онакве пе е во согласност со Уставот и 
со Законот. 

ТИ. Согласно со изложеното, а врз основа на 
член 241 став 1 точка 3 и на член 247 од Уставот 
на СФРЈ, како и на член 26 од Законот за Уставни-
от суд на Југославија, Уставниот суд на Југослави-
ја донесе 

О д л у к а 

Се поништува одредбата на член 4 точка 7 став 
2 од Одлуката за измени и дополненија на Правил-
никот за распределба на средствата за лични дохо-
ди на работниците на стручните служби на Заедни-
цата на здравственото осигурување во Љубљана, од 
14 февруари 1972 година. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседател на Судот 
Блажо Јовановиќ и членови па Судот Иван Божи-
новиќ, Радивое Главиќ, Димо Кантаоџиски, Радојка-
Катиќ, fvpo Меденица, ц-р Стане Павлич, ^ Ненад 
Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип 
Таипи и Јоже Земљак. 

У бр. 250/73 
22 н о с е н и 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ ПА РАБОТНИЦИТЕ НА ОСНОВ-
НОТО УЧИЛИШТЕ „17. НОВЕМБАР" ВО ПРИЗРЕН 

I. По повод на предлогот од Hamze Aslany, нас-
тавник од Призрен, Уставниот суд на Југославија, 
со решението У бр. 88/3 од 5 јануари 1973 година, 
поведе постапка за оцена на уставноста и закони-
тоста на одредбите од член 28 ст. 1, 2 и 6 на Пра-
вилникот за распределба на личните доходи на ра-
ботниците на Основното училиште „17. новембар" 
во Призрен. 

Според наведените одредби на Правилникот на 
наставник кој ќе изостане од наставен час му се 
одбива од личниот доход „онолку колку што изне-
сува вредноста на неодржаните часови". Натаму, за 
секое отсуствување од седница на наставничкиот или 
класниот совет на наставник му се намалува лич-
ниот доход за два работни часа, а за отсуствување 
„од седници на комисии и други активности" лич-
ниот доход му се намалува за еден работен час. Ре-
шението за намалување на личниот доход на нас-
тавник во вакви случаи го донесува директорот на 
училиштето. 

II. Според Амандманот XXI точка 3 став 2 и 
член 42 ст. 1 и 2 од Законот за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд, од делот на 
доходот на основната организација на здружениот 
труд распореден за лични доходи на работниците 
на секој работник му припаѓа личен доход, во со-
гласност со начелото за распределба според трудот 
и порастот на продуктивноста на неговата и вкуп-
ната општествена работа и со начелото за солидар-
ност на работниците, сразмерно со резултатите од 
неговата работа и личниот придонес што го дал со 
својата тековна и мината работа и со тоа придонел 
за зголемување на доходот во основната органи-
зација и на вкупниот општествен доход. 

Следствено со тоа, учествувањето или ^ у ч е с -
твувањето во работата на орган на управувањето, 
во комисии или во работата на други, работни тела 
во основната организација може да биде од влија-
ние врз височината на личниот доход на работни-
кот, ако со таквата своја работа работникот придо-
нел за зголемување на дохдот во основната ор-
ганизација и на вкупниот општествен доход, од-
носно ако го оиевозможил или го отежнал зголему-
вањето па доходот. Меѓутоа, нормирањето во општ 
акт кое однапред и паушално го утврдува износот 
за кој личниот доход на работник мора да се на-
мали ако отсуствува од седници на орган на управ-
увањето или на некое друго работно тело е во спро-
тивност со наведените начела во Уставот и Зако-
нот. 

Исто така, според Амандманот XXI точка 4 став 
1 и член 4 од Законот за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд, работниците во ос-
новната организација на здружениот труд ги утвр-
дуваат основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи и го утврдуваат начинот на 
пресметувањето и исплатата на личните доходи на 
работниците, па одлучувањето за намалување на 
личниот доход на работник во случај да не учеству-
ва во работата на орган на управувањето, во коми-
сии, или во работата на други работни тела во ос-
новната организација не би можела да му се довери 
на одделен работник или на извршен — самостоен 
или колегијален орган. 

Височината на личниот доход на наставниот 
персонал во училишта и во други воспитни устано-
ви зависи и од бројот на одржаните односно ^ о д р -
жаните наставни часови. Затоа, не е несогласно со 
одредбите од Уставот и Законот ако на наставник 
кој држи настава личниот доход му се намали за 
онолку колку што изнесува вредноста на неодржа-
ните наставни часови во пресметковниот период. 

III. Согласно со изложеното, а врз основа на 
член 241 став 1 точка 3 и член 247 од Уставот на 
СФРЈ, како и чл. 26 и 35 став 1 од Законот за Ус-
тавниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југо-
славија донесе 

О д л у к а 

1. Се поништуваат одредбите на член 28. ст. 2 
и 6 од Правилникот за распределба на личните до-
ходи на работниците на Основното училиште ,f17. 
новембар" во Призрен. 

2. Се запира постапката за оценување на устав-
носта и законитоста на одредбата од член 28 став 1 
од Правилникот за распределба на личните доходи 
на работниците на Основното училиште „17. новем-
бар" во Призрен. 

• 
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IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседател на Судот 
Блажо Јовановиќ и членови на Судот Иван Божи-
чезиќ, Радивое Главиќ, Димо Кантарџиски, Радојка 
Катиќ, Ѓуро Меденица, д-р Стане Павлин, " Ненад 
Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип 
Таипи и Јоже Земљак. 

У бр. 88/73 
22 ноември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 57 ОД СТАТУТОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕ-
ТО ЗА ПАТИШТА „ТИТОВО УЖИЦЕ" ОД ТИТО-

ВО УЖИЦЕ 

I. По повод претставката на Стевановиќ Бори-
ша, работник од Титово Ужице, Уставниот суд на 
Југославија, со решение У бр. 229/72 од 27 јуни 1973 
година, поведе постапка за оценување на уставно-
ста на одредбите на член 57 став 1 точ. 1, 4, 5, 6 и 
7 од Статутот на Претпријатието за патишта „Ти-
тово Ужице" од Титово Ужице, од 1 јули 1970 го-
дина. 

Со наведените одредби на Статутот управните 
одбори на работната организација и на организа-
циите на здружениот труд во составот на работната 
организација се овластени да решаваат за работе-
њето на работната организација односно на орга-
низациите на здружениот труд во составот на ра-
ботната организација, да водат постапка и да из-
рекуваат мерки за повреда на работните должности 
на работниците на раководни работни места и да 
го разгледуваат и предлагаат усвојувањето тл доне-
сувањето на периодичните пресметки, на завршни-
те сметки и на општите акти на работната органи-
зација и на организациите на здружениот труд во 
составот на работната организација. 

II. Одлучувањето за работењето на организаци-
јата на здружениот труд само е друг израз за упра-
вувањето со работите и со средствата на односната 
организација на здружениот труд, кое како изра-
зита функција на управувањето со Уставниот 
амандман XXI точка 1 став 2 им е обезбедено на 
работниците во основната организација на здруже-
ниот труд како нивно неотуѓиво право; тоа право 
работниците во основната организација мораат не-
посредно да го вршат. 

Разгледувањето и усвојувањето на предлозите 
на периодичните пресметки и на завршните сметки, 
како и на самоуправните и општите акти во орга-
низацијата на здружениот труд е вршење на функ-
цијата на управување; низ тие облици на работата 
се остварува самоуправувањето со работите и со 
средствата на организацијата на здружениот- труд 
односно уредувањето на меѓусебните односи во здру-
жениот труд и одлучувањето за доходот и за дру-
гите прашања на општествено-економската положба 
на работниците, кое со Уставниот амандман XXI 
точка 1 став 2 и точка 2 став 1 е утврдено и обез-
бедено како неотуѓиво право на работниците во ос-
новната организација. 

Според член 5 од Законот за меѓусебните одно-
си на работниците во здружениот труд, предлозите 
на самоуправните спогодби со кои се уредуваат ме-
ѓусебните односи во здружениот труд и кои ги 
утврдуваат работниците со мнозинство гласови на 
вкупниот број работници во основната организаци-
ја на здружениот труд, ги подготвува работничкиот 
совет на основната организација; предлозите на 

општите акти со кои, кога тоа е предвидено со са-
моуправната спогодба за меѓусебните односи во 
здружениот труд, се уредува начинот на оствару-
вањето на поодделни права и обврски од меѓусеб-
ните односи во здружениот труд, ги подготвуваат 
со статутот утврдените работни тела непосредно из-
брани од работниците во основната организација на 
здружениот труд, доколку работниците тоа не му 
го доверат на работничкиот совет на основната ор-
ганизација. Самоуправните спогодби и општите ак-
ти ги склучуваат и усвојуваат работниците во ос-
новната организација на здружениот труд. 

Водењето на постапка и изрекувањето на мер-
ки на работниците поради повреда на работните 
должности не е функција на извршување и тоа не 
може да му се довери на извршен орган на упра-
вувањето. Вршењето на таа функција работниците 
во основната организација на здружениот труд мо-
жат да му го доверат само на оној орган — дисци-
плинска или соодветна комисија — кога самите и 
непосредно ќе го изберат и кој на нив им е непо-
средно одговорен. 

III. Согласно со изложеното, а врз основа на 
член 241 став 1 точка 3 и член 247 од Уставот* на 
СФРЈ, како и член 26 од Законот за Уставниот суд 
на Југославија, Уставниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а 

Се укинуваат одредбите на член 57 став 1 точ. 
1, 4, 5, 6 и 7 од Статутот на Претпријатието за па-
тишта „Титово Ужице" од Титово Ужице, од 1' јули 
1970 година. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседавач судија Јо-
же Земљак и членови на Судот Иван Божичевиќ, 
Радивое Главиќ, Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, 
Ѓуро Меденица, д-р Стане Павлин, Ненад Петровиќ, 
Боривое Ромиќ, д-р Иво Сунариќ и Таип Таипи. 

У бр. 229/72 
б декември 1973 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија 
судија, 

Јоже Земљак, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД БЕЛГРАД ЗА ПО-
СЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ, НА ОД-
ЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА НОВИ 
САД ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УС-
ЛУГИ СО ПОСЕБЕН ДАНОК И НА ОДЛУКАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА ГРАД САРАЕВО ЗА ПОСЕБ-
НИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 

I. Работничкиот совет на Претпријатието за по-
средување, застапување странски фирми и инже-
неринг „Панкомерц" од Нови Сад поднесе предлог 
за Оцена на законитоста на тарифниот број 17 од 
Одлуката на Собранието на град Белград за посеб-
ниот општински данок на промет на производи и 
услуги во прометот („Службени лист града Београ-
да", бр. 24/72), на тарифниот број 12 од Одлуката 
на Собранието на општина Нови Сад за оданочување 
на производи и услуги со посебан данок („Службени 
лист општине Нови Сад, бр. 12/72) и на тарифниот 
број 15 од Одлуката на Собранието на град Сара-
ево за посебниот општински данок на промет на 
производи и услуги во прометот („Службене новине 

зграда Сарајева", бр. 12/72). 
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Со наведените тарифни броеви на одлуките на 
Собранието на град Белград, на Собранието на оп-
ш т и ш Нови Сад и на Собранието на град Сараево, 
што се применуваат од 1 јануари 1973 година, е про-
пишан данок врз надоместоците остварени со вр-
шење на посреднички, агенциски и комисиони услу-
ги и е одредена даночната стапка на тој данок. 

Работничкиот совет на „Панкомерц", сметајќи 
дека наведените одредби од општинските одлуки не 
се согласни со Законот за ограничување на прихо-
дите од даноците и придонесите од стопанството и 
за ограничување на стапките на данокот на промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72), поднесе пред-
лог за оцена на законитоста на тие одредби. Во об-
разложението на својот предлог работничкиот совет 
тврди дека Претпријатието „Панкомерц", согласно 
со одредбата од член 34 на поранешниот Основен 
закон за данокот на промет, во 1972 година не било 
обврзник на данок на надоместоците остварени со 
вршење на посреднички услуги па според тоа, со 
гласно со член 1 став 3 од наведениот сојузен закон, 
општинските Сoбранија немале право во 1973 година 
да ги оданочуваат тие услуги. t 

Собранието на град Белград, Собранието на оп- -
штипа Нови Сад и Собранието на град Сараево во 
своите одговори тврдат дека данокот на надоместо-
ците остварени со вршење на посреднички, area" 
циски и комисиони услуги е воведен со поранешните 
одлуки, т.е. дека обврската за плаќање на тој да-
нок постоела и на 30 ноември 1972 година и дека, 
според тоа, тој данок не може да се смета за ново-
воведен данок во 1973 година. 

II. Оценувајќи ја законитоста на одредбите од 
тарифните броеви на наведените општински одлуки, 
Уставниот суд на Југославија утврди дека со пора-
нешните општински одлуки, што биле во сила на 
3D ноември 1972 година, бил воведен данок на на-
доместоците остварени со вршење на посреднички, 
агенциски и комисиони услуги, но само кога тие 
услуги им се вршени на граѓани и на граѓански 
правни лица, а не постоела обврска за плаќање на 
тој данок на надоместоците за таќви услуги кога 
тие им се вршени на организации на здружениот 
труд. Со оглед на тоа, данокот на надоместоците за 
услугите кој е пропишан во наведените тарифни 
броеви на општинските одлуки, доколку се однесува 
на услугите извршени на општествени правни лица, 
според оцената на Уставниот суд на Југославија, 
се смета за новововеден данок во 1973 година. По-
ради тоа, Уставниот суд на Југославија најде дека 
одредбите на тарифниот број 17 на Одлуката на 
Собранието на град Белград, на тарифниот број 12 на 
Одлуката на Собранието на општина Нови Сад и на 
тарифниот број 15 на Одлуката на Собранието на 
град Сараево не се согласи со член 1 став 3 на Законот 
за ограничување на приходите од даноците и при-
донесите од стопанството и за ограничување на 
стапките на данок на промет, според кој општин-
ските собранија во 1973 година не можат да ги зго-
лемуваат, па според тоа ниту да воведуваат нови 
стапки на данок на промет на производи и услуги 
над стапките што важеле на 30 ноември 1972 го-
дина. 

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 
став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 26 од За -
конот за Уставниот суд на Југославија, по одржана-
та јавна расправа, Уставниот суд на Југославија до-
несе 

О д л у к а 

1. Се поништува тарифниот број 17 на Одлу-
ката на Собранието на град Белград за посебниот 
општински данок на промет на производи и услуги 
во прометот, даколку не се однесува на граѓани и 
граѓански правни лица. 

2. Се поништува тарифниот број 12 на Одлу-
ката на Собранието на општина Нови Сад за одано-
чување на производи и услуги со посебе« данок, 
доколку не се однесува на граѓани и граѓански 
правни лица. 

3. Се поништува тарифниот број 15 на Од-
луката на Собранието на град Сараево за посебниот 

општински данок на промет на производи и услуги 
во прометот, доколку не се однесува на граѓани и 
граѓански правни лица. 

4. Оваа одлука на Судот ќе се објави во „Служ-
бен лист на СФРЈ", „Службени лист града Београда", 
„Службени лист општине Нови Сад" и „Службене 
новине града Сарај ева". 

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
ја донесе во следниот состав: претседавач судија Јоже 
Земљак и судии Иван Божичевиќ, Радивое Главиќ, 
Радојка Катиќ, Димо Кантарџиски, f*ypo Меденица, 
д-р Стане Павлич, д-р Иво Сунариќ и Таип Таипи. 

У бр. 214/73-2 
19 декември 1973 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија 
судија, 

Јоже Земљак, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКАТА НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ПРОИЗВО-
ДИТЕ НА ЧИЈ ПРОМЕТ ВО 1973 ГОДИНА МОЖАТ 
ДА СЕ ЗГОЛЕМУВААТ ОДНОСНО ДА СЕ ВОВЕ-
ДУВААТ НОВИ СТАПКИ НА ПОСЕБНИОТ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

I. Уставниот суд на Југославија со своето реше« 
ние У бр. 279/73 од 26 октомври 1973 година поведе 
постапка за оценување на уставноста на Одлуката 
на Сојузниот извршен совет за производите на чиЈ 
промет во 1973 година можат да се зголемуваат од-
носно да се воведуваат нови стапки на посебниот 
данок на промет на производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/73) — во поглед на правното дејство 
на Одлуката. 

Со наведената одлука, која влезе во сила на 19 
октомври 1973 година, се одредени производите на 
чиј промет можат да се зголемуваат стапките на по-
себниот данок на промет на производи над стапките 
што беа утврдени со прописите на републиките, ав-
тономните покраини и општините на 30 ноември 1972 
година. Исто така, е одредено дека на тие производи 
маже да се воведува посебниот данок на промет на 
производи иако тој данок до 30 ноември 1972 година 
не бил воведен. Овластувањето за зголемување од-
носно за воведување нов посебен данок на промет е 
дадено со дејство од 1 јануари 1973 година, со што на 
Одлуката и е дадено ретроактивно дејство. 

II. Оценувајќи ја уставноста на одредбите од точ. 
1 и 2 на наведената одлука со кои е дадена можност 
за зголемување односно воведување на нов посебен 
данок од 1 јануари 1973 година, Уставниот суд на Ју -
гославија најде дека тие одредби не се согласни со 
член 154 став 2 од Уставот на СФРЈ, според кој само 
со закон може да се одреди дека одделни негови од-
редби и прописи донесени врз основа на такви од-
редби имаат повратно дејство, а одредбата на член 
10 став 2 од Законот за ограничување на приходите 
од даноци и придонеси од стопанството и за ограни-
чување на стапките на данокот на промет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/72), врз основа на која Сојуз-
ниот извршен совет ја донесе својата одлука, таква 
можност не предвидува. Имено, Уставниот суд на Ју -
гославија смета дека овластувањето што е содржано 
во таа законска одредба, т. е. дека Сојузниот извр-
шен совет може да ги одреди производите од повисок 
стандард за кои можат во 1973 година да се зголе-
муваат односно да се воведуваат нови стапки на по-
себниот данок на промет на производи, значи само 
исклучок од одредбата на член 1 став 3 на тој закон, 
според која во 1973 година општествено-политичките 
заедници не можат да го зголемуваат данокот на 
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промет, а не и отстапување од Уставното начело за 
забрана на повратното дејство на прописи. 

Ш. Од изложеното, а врз основа на член 241 став 
1 точка 3 од Уставот иа СФРЈ и член 26 од Законот 
за Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна 
расправа, Уставниот суд ка Југославија донесе 

О д л у к а 

1. Се поништуваат точ. 1 и 2 на Одлуката на Со-
јузниот извршен совет за производите на чиј про-
мет во 1973 година можат да се зголемуваат односно 
да се воведуваат нови стапки на посебниот данок на 
промет на производи, доколку тие се однесуваат на 
зголемување и воведување на нов посебен данок на 
промет на производи во времето од 1 јануари 1973 
година до 19 октомври 1973 година кога одлуката 
влегле во сила. 

2. Оваа одлука на Судот ќе се објави во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
ја донесе во следниот состав: претседавач судија Јоже 
Земљак и судии Иван Божичевиќ. д-р Александар 
Фира, Радивое Главиќ, Радојка Катиќ. Гуро Меде-
ница, д-р Стане Павлич, д-р Иво Сунариќ и Таип 
Таипи. 

У бр. 379/73 
21 декември 1973 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Јоже Земљак, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА БЕЛИ МА-
НАСТИР ЗА ПОСЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

I. Уставниот суд на Југославија со своето ре-
шение У бр. 198/73 поведе постапка за оцена на 
законитоста на тарифните броеви 14 и 15 од Одлу-
ката на Собранието на општината Бели Манастир 
за посебниот општински данок на промет на произ-
води и услуги („Службени гласник општине Бели 
Манастир", бр. 1/73 и 2/73). 

Со тарифните броеви 14 и 15 од Одлуката, кои 
влегоа во сила на 21 април 1973 година, е воведен 
данок на промет на вештачки безалкохолни пијач-
ки, минерална вода и сода-вода и данок на промет 
на алкохол (етанол). 

II Овенувајќи ја законитоста на одредбите на 
тарифните броеви 14 и 15 од Одлуката, Уставниот 
суд па Југославија утврди дека до денот на влегу-
вањето во сила на тие одредби, т.е. до 21 април 
1973 'година, не постоела обврска за плаќање данок 
на промет на производите наименувани во тие та-
рифни броеви, односно дека тој данок не се пла-
ќал па 30 ноември 1972 година. Поради тоа Устав-
ниот суд на Југославија најде дека одредбите на 
тарифните броеви 14 и 15 од Одлуката на Собра-
нието на општината Бели Манастир за посебниот 
општински данок на промет на производи и услуги 
се несогласни со член 1 став 3 од Законот за огра-
ничување на приходите од даноците и придонесите 
од стопанството и за ограничување на стапките на 
данокот на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71 72), според кој општествено-политичките заедни-
ци во 1973 година не можат да ги зголемуваат стап-
ките на данокот на промет на ^производи у услуги 
над стапките што важеле на 30 ноември 1972 го-
дина, па според тоа ниту да воведуваат посебен да-
нок на промет на производи, ако тој данок до 30 
ноември' 1972 година не бил воведен. 

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 
став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 26-од Зако-

нот за Уставниот суд на Југославија, во одржаната 
јавна расправа, Уставниот суд на Југославија до-
несе 

О д л у к а 

1. Се поништуваат тарифните броеви 14 и 15 од 
Одлуката на Собранието на општината Бели Мана-
стир за посебниот општински данок на промет на 
производи и услуги. 

2. Оваа одлука на Судот ќе се^објави во „Служ-
бен лист на СФРЈ" и во „Службени гласник општи-
не Бели Манастир". 

IV. Оваа од лутеа Уставниот суд на Југославија 
ја донесе во следниот состав: претседавач судија Јоже 
Земљак и судии Иван Еожичевиќ, д-р Александар 
Фира, Радивое Главиќ, Радојка Катиќ, Гуро Меде-
ница, д-р Стане Павлин, д-р Иво Сунариќ и Таип 
Таипи. 

У бр. 198/73 
21 декември 1973 година 

Белград 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на 
Југославија 

судија; 
Јоже Земљак, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 26 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на Сојузниот извршен совет се наз-
начува Марко Врхунец, досегашен ш е ф на Кабине-
тот на Претседателот на Републиката. 

Именуваниот ќе ги врши работите за следење 
на развојот на економските односи помеѓу СФРЈ и 
земјите во развој. 

Б. бр. 1 
9 јануари 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надво-
решни работи се назначува Нусрет Сеферовић до-
сегашен началник на Управата во Сојузниот секре-
таријат за надворешни работи. 

Б. бр. 2 
9 јанзгари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Висдиќ, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 31 јануари 1974 
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Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр, 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Со 1 јануари 1974 година за помошник-сојузен 
секретар за стопанство, се назначува Максимилијан 
Шишко, директор за посебни намени на Комбина-
тот „Деламарис" од Изола. 

Б. бр 3 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр, 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОНШИК-СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Со 31 декември 1973 година се разрешува од 
должноста на помошник-сојуз^н секретар за сто-
панство, Антон Недог, поради одење на друга 
должност. 

Б. бр. 4 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот, 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ЦЕНИ 

За советник на сојузниот секретар за пазар и 
цени се назначува Саво Јовановиќ, досегашен ди-
ректор на Заводот за цените за град Белград. 

Б. бр. 5 
9 ј а н у а р 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр, 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. За советник на сојузниот секретар за земјо-
делство се назначува Ж а р к о Остоиќ, генерален ди-
ректор на Шумско-индустриското претпријатие „Ја-
хорина". 

2. Со ова се менува Решението на Сојузниот из-
вршен совет, Б. бр. 80 од 3 октомври 1973 година. 

Б. бр. 6 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Лав л ич Рад ота д-р Маријан, Савник Франца 
д-р Душан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дежман Франца Леополд, Облак Франца Слав-
ко, Симончич Игнација Наце, Старман Андреја Ме-
тод; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА' 
ЅВЕЗДА 

Дворшак Франца Иван, Хауптман Петера Јоже, 
Јагодин Јоже Цирил, Кунц Филипа Јулија, Лејко-
-Каменик Марија, Логар-Поје Франца Ана, Моден 
Иглана Марија, Обержан Рудолфа Антон, Полајкар-
-Хафнер Јанеза Антонија, Поженел Валентина 
Хелена. Ренко Ања, Рош Антона Борис. Шешек-
-Мохорич Јанеза Марија, Stich-Махнич Јоже 
Вероника, Штиглиц Јоже Алојз; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Авбељ Валентина Терезија, Беле Ивана Иван, 
Беле Марјана Марјан, Билбан Франца Валентин, / 
Бохинц Андреја проф. Андреј, Боншек Михаела 
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'Станислав, Бранко Феликса Антон, Брумен Антона 
Станко, Цесар Ивана Франц, Двелбар-Јовановић 
Јована Ружица, Черпес Михаела Рихард, Дреу 
Ивана Антон, Еилец Франца Антон, Фишер Марти-
на Антон, Голоб Мирка Бранко, Графенауер Ивана 
Вида, Грилц Флор јана Франц, Хабјанич Ивана 
Валтер, Хорват Антона Антон; 

Јеленц Цирила Цирил, Келц Јакоба Јакоб, Келц 
Франца Сречко, Кемперле Цирила Нада, Клакочар 
Алојза Штефанија, Когелник Драга Душан, 
Котоленко Алојза Јоже, Козар Франца Јаже, Краљ 
Франца Франц, Крамар Мартина Антон, Митханз-
-Кухелник Франца Марија. Обрехт Франца Франц, 
Перуш Николе Ото, Плибершек Франца Еди, 
Просењак-Печник Матевжа Ангелца, Просењак 
Валентина Марија. Речник Франца Ернест, Стопар 
Јанеза Ангела, Шабедер Рудолфа Звонко, Шахман 
Марија Лудвик. Шалеј Михаела Рудолф, Шикер 
Јурија Франц, Шпорн Ивана Франц, Вилхар 
Леополда Марио, Вуканич Франца Штефан, Wil-
legpart Ludvika Ludvik, Зеленич Штефана Бартол; 

— за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Петрович Илије Томо; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Фунхељ Јанеза Алојз, Грегорчич Игнапа Игнац, 
Иловар Јанеза Јанез, Кампос Јакова Моцо, Лешник 
Рудолфа Антон, Павлина Андреја Зденко, Подр-
жа] Јанеза Цирил, Поглајен Антона Леополд, 
Тапман Лојзе Слава, Трофеник-Гачник Марија, 
Бебич Карола Анчка, Загожен Јакоба Фрањо, 
Жагар-Шрај Зофија; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Чернивец Рудолфа Вили, Ерце Франца Флорјан, 
Мерјасец Јанеза Јоже; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Белиш Франца Иван. Блажић Винка Винко, 
Брицман Франца Винко. Чодерл Антона Херберт, 
Чук-Волчич Алојза Славица, Дежман Хелене 
Станислав. Ертл Франца Јоже, Годец Франца Ве-
кослав, Гошњак Михаела Иван, Хрнчич Ивана 
Иван, Јежовник Лудвика Вили, Јордан Августа 
Август, Калин Антона Алберт. Конп-Печник Иг-
напа Аница, Котник Алојза Алојз. Кревх Иви на 
Иван, Криштоф Антонија Егидиј. Лаебабер-Стергар 
Роперта Штефка, Летич Јоже Јоже; 

Маглица Ивана Славко. Михајл-Јеромел Ивана 
Францишка, Млиншек Ловренца Јоже, Модрич 
Петера Андрија, Новак Ивана Стане, Ограјеншек 
Ангела Ангела, Парадиж-Гтовник Ивана Вида, 
Печолар Игнаца Игнац, Петерлич Карла Јоже, 
Петпонијевич-Ханжекович Ивана Марија, Радер-
-Тоф Јожефа Ерика, Сагадин-Вогринец Антона Ма-
рила, Слатинек Јакоба Аница, Слемник Јоже Ал-
беот, Стојко Јожефа Алојз, Шерод Франца Боанко, 
Шмон Антона Анто«, Тратник Франца Франц, 

Верчковниќ Франчишке Макс, Вилфан-Хорват 
Ивана Агица, Врхњак Франца Карел, Завршише 
Игмана Франц, Зуодер Ивана Јеан. 

Бр. 126 
14 септември 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Милановић Димитрија Бранко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ђурић Гаврила Цвијан, Филиповић Јосипа То-
мо, Јанчикић Саве др Ненад, Куљанин Милоша Дра-
гомир, Павичић Дане Никола, Перка новић Антонија 
Предраг, Сијерчић Хакије Енвер, Смаилбеговић-
-Пандур Омера Нура, Шифнер Виктора Нада, Зо-
рановић Луке Петар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дефтердаровић Ибрахима Едиба, Куновац Симе 
Душан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бибић Мује Халил, Брудар Јурај а Хинко, Чен-
гић Бекта Есад. Ћеранић Вукана Марко Емершић 
Томе Мирко, Хацисејдић Сафета Едуард. Каравдић 
Авде Златан. Лукић-Бијелић Милана Драгојла, Пи-
лић Касима Исмет. Сивац Дервиша Рифат, Тефтер-
дарија-Дефтердаровић Ибрахима Ђулсума; 

— за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Биошић Петра Анто, Мештровић-Коштан Грге 
Мира; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на военостручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Барбарић Фрање Илија, Чампара Алије Авдо, 
Исти јановић Миљана Данило, Летић Гане Салим, 
Радош Андрије Ивица; 
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— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Хаџић Му је Ајша, Пећар Ђуре Павица, Турудић 
Боже Иван; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Јашаревић Османа Исмет. 

Бр. 130 
14 септември 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за содржината на одделни 
конта во Основниот контен план за орга-
низациите на здружениот труд — — — 
Наредба за измена на Наредбата за ви-
сочината на посебната давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбе-
ни производи — — — — — — — 
Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Kleine Zeitung" 
Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Kleine Zeitung" 
Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Frankfurter Allge-
meine Zeitung" — — — — — — — 
Решение ца југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на силикати — 
Решение за југословенските стандарди 
за громобрани — — — — — — 
Решение за југословенските стандарди 
за шински возила — 
Решение на југословенските стандарди 
за изолатори за надземни водови — — 
Решение за југословенските стандарди 
од областа на фотографијата и кинема-
тографијата — — 
Решение за југословенскиот стандард за 
растителни производи — — 
Решение за југословенските стандарди за 
опремата на енергетските трансформатори 
Решение за југословенските стандарди 
за производите од 'овошје и зеленчук 
Решение за југословенските стандарди 
за примарни ќелии и батерии — — — 
Решение за југословенските стандарди 
за цевки и фазонски парчиња од полит 
винилхлорид — — 
Решение за југословенските стандарди 
од областа на електрониката и телекому-
никациите — — — — — — :— — 
Решение за југословенските стандарди 
од областа на испитувањето на пигменти 
и на минерални растворувачи за бои 
Одлука за условите за издавање одобре-
нија на организациите на здружениот 
труд за држење девизи во странство — 
Одлука за давање на Косовка банка, 
Приштина овластување за вршење ра-
боти на платниот промет и кредитни ра-
боти со странство — — — 

145 

145 

145 

145 

146 

146 

— — — — 146 

147 

— — — — 147 

— 147 

147 

148 

148 

— — ~ 148 

149 

149 

150 

150 

151 

— — — 151 

Страна 
108. Одлука за дополнение на Одлуката за 

височината на депозитот по странски 
финансиски и банкарски кредити и по 
страниски депозити — — — — — 

109. Одлука за дополнение на Одлуката за 
височината на депозитот при увозот на 
опрема од странство на кредат — — 

110, Одлука за издвојување на дел од вкуп-
ните средства на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените 
осигуреници за закрепнување на ужива-
телите на пензии — — 

111. Одлука за издвојување на дел од вкуп 
ните средства на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Заедни-
цата на социјалното осигурување на воени-
те осигуреници за решавање на станбе-
ните потреби на уживателите на пензии 151 

112. Одлука за измена на Одлуката за надо-
местокот на патните, превозните и други 
трошоци на учесниците во работата на 
Собранието на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници и 
на неговите органи — — — — — 152 

113. Општествен договор за начинот и усло-
вите на извозот на килими — — — 152 

114. Спогодба за промена на затечените цени 
за бакарни казани за бањи и нивни де-
лови — — — — — — — — — 152 

Одлука за оценување на законитоста на член 
1 од Правилникот за измена на Методо-
логијата за распределба на средствата за 
лични доходи на работЕшците на Цари-
нарницата Дубровник — — — — — 153 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на Одлуката за измени и дополненија на 
Правилникот за распределба на сред-
ствата за лични доходи на работниците 
на стручните служби на Заедницата на 
здравственото осигурување во Љубљана 153 

Одлука за оцена на уставноста и закони-
тоста на Правилникот за распределба на 
личните доходи на работниците на Ос-
новното училиште „17. новембар" во 
Призрен — — — — — — — — 154 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите 
. на член 57 од Статутот на Претпријати-

ето за патишта „Трггово Ужице" од Ти-
тово Ужице — — — — — — — 155 

Одлука за оцена на законитоста на Одлу-
ката на Собранието на град Белград за 
посебниот општински данок на промет на 
производи и услуги во прометот, на Од-
луката на Собранието на општина Нови 
Сад за оданочување на производи и ус-
луги со посебен данок и на Одлуката на 
Собранието на град Сараево за посебниот 
општински данок на промет на произво-
ди и услуги во прометот — — — — 155 

Одлука за оцена на уставноста на Одлуката 
на Сојузниот извршен совет за произво-
дите на чиј промет можат во 1973 го-
дина да се зголемуваат односно да се во-
ведуваат нови стапки на посебниот данок 
на промет на производи — — — — 156 

Одлука за оцена на законитоста на Одлуката 
на Собранието на општината Бели Ма-
настир за посебниот општински данок на 
промет на производи и услуги — — 

Назначувања и разрешувања — — — — 
Одликувања — — — — — — — — — 

— — 150 Меѓународни договори 

157 
157 
158 
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Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за 
култура на СР Србија бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград. Јована Ристика 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и главев и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — 

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17 


