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119. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 став 1 и 
II точка 2 став 2, во врска со членот 45 став 1 од 
Законот за стопанските судови, Сојузната скупшти-
на, на предлог од Комисијата за избор и именува-
ња, на седницата на Сојузниот собор од 27 февру-
ари 1969 година и на седницата на Соборот на на-
родите. од 27 февруари 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СТО-

ПАНСКИ СУД 

За судија на Врховниот стопански суд се изби-
ра Љубица Јовичиќ-Станчиќ, судија на Окружниот 
стопански суд во Белград. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1189 
2G февруари 1969 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

120. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 став 1 
и II точка 2 став 2, во врска со членот 45 став 1 и 
членот 49 став 1 од Законот за стопанските судови, 
Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот со-
бор од 27 февруари 1969 година и на седницата на 
Соборот на народите од 27 февруари 1969 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ И ЗА ИЗБОР НА 

СУДИИ-ПОРОТНИЦИ НА ВРХОВНИОТ 
СТОПАНСКИ СУД 

1. Во Врховниот стопански суд се избираат вкуп-
но 64 судии-поротници. 

2. За судии-поротници на Врховниот стопански 
суд се избираат: 

1) Милан Алексиќ, директор на Институтот за 
надворешна трговија во Белград — досегашен су-
дија-поротник; 

2) Нури Бешота, асистент на Правно-економ-
скиот факултет во Приштина; 

3) д-р Тодор Бировљев, директор на Претпри-
јатието „Копродукт" во Нови Сад; 

4) Мато Брајковиќ, професор на Вишата помор-
ска школа во Котар; 

5) д-р Владислав Брајковиќ, редовен професор 
на Правниот факултет во Загреб — досегашен су-
дија-поротник; 

6) Драгутин Брандајс, директор на сектор во 
Претпријатието „Генерал-експорт" во Белград — 
досегашен судија-поротник; 

7) Сами Брљајоли, директор на Покраинскиот 
завод за статистика на АП Косово; 

8) Маријан Цуцулиќ, генерален директор на 
Органско-хемиската индустрија во Загреб — досе-
гашен судија-поротник; 

9) инж. Драго Чех, директор на Цинкарна во 
Цеље; 

10) д-р Илија Чоловиќ, самостоен советник во 
Сојузниот секретаријат за стопанство — досегашен 
суд иј а-поротник; 

11) Анте Доманџиќ, помошник-директор на Уп-
равата за царини на СФРЈ во пензија — досегашен 
судиј а-поротник; 

12) инж. Алојз Дулар, претседател на Управ-
ниот одбор на Деловното здружение за енергетика 
на СР Словенија; 

13) д-р Карољ Гетваи, професор на Правниот 
факултет во Нови Сад; 

14) Бранко Егиќ, директор на „Текстилпромет" 
во Загреб; 

15) Љубо Фауст, советник на Сојузниот извршен 
совет — досегашен судија-поротник; 

16) Адолф Фер линц, раководител на Правната 
служба во Фабриката на автомобили и мотори во-
Марибор; 

17) инж. Гоко Фидановски, машински инженер 
во Претпријатието „Југохром" во Јегуновци; 

18) д-р Владо Фишер, директор на Правната 
дирекција на Стопанската банка на Хрватска; 

19) д-р Атанас Икономовски, помошник-сојузен 
секретар за надворешна трговија: 

20) Арсение Ивановиќ, шеф на Правната служ-
ба на Рафинеријата на нафта во Босански Брод; 

21) д-р Гоко Ивановиќ, генерал-ПОТПОЛКОВНИК 
на ЈНА — досегашен судија-поротник; 

22) Трајан Ивановски, директор на Стопанската 
банка на Македонија; 

23) инж. Александар Гризо, ггомошник-генера-
лен директор на Органско-хемиската индустрија во 
Скопје; 

24)Мирко Јамник, советник на директорот на 
Сојузниот завод за цени — досегашен судија-по-
ротник; 

25) инж. Милован Јеремиќ, стручен соработник 
во Републичкиот секретаријат за земјоделство, шу-
марство и водостопанство на СР Србија; 

26) Горѓе Јосифовиќ, советник во Заедницата на 
Југословенските железници; 

27) Здравко Јовановиќ, правен советник на Со-
бранието на општина Тузла; 
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28) Есад Јусуфовиќ, економист во Фабриката за 
целулоза во Бања Лука; 

29) д-р Лавослав Каделбург, член на Законо-
давно-правната комисија на Собранието на СР Ср-
бија; 

30) д-р Натко Катичиќ, професор на Правниот 
факултет во Загреб; 

31) Еди Кержан, главен директор на Заводот за 
осигурување на СР Словенија — во пензија; 

32) Звонко Кордиќ, шеф на правната служба на 
Претпријатието „Соко" во Мостар; 

33) д-р Рудолф Леградиќ, професор на Економ-
скиот факултет во Белград — досегашен судија-по-
ротник; 

34) Милинко Мароевиќ, советник во Одборот на 
Сојузниот собор за општествена безбедност и народ-
на одбрана; 

35) инж. Горѓе Мииќ, професор на Земјодел-
скиот факултет во Белград — досегашен судија-
-поротник; 

36) Слободан Милосављевић претседател на Со-
ветот за сообраќај и врски на Стопанската комора 
на град Белград; 

37) инж. Жарко Мркушиќ, декан на Постди-
пломската школа на Југословенскиот институт за 
економски истражувања во Белград — досегашен 
судија-поротник; 

38) Фадил Мухаремагиќ, правен советник на 
Рудникот на сол во Тузла; 

39) Митхат Музуровиќ, директор на девизниот 
сектор во Претпријатието „Енергоинвест" во Са-
раево; 

40) инж. Миодраг Настасовиќ, директор на Ре^ 
публичкиот завод за унапредување на комуналните 
дејности на СР Србија; 

. 41) Иван Њамцул, правен советник во Здруже-
ното претпријатие за електростопанство на Србија; 

42) Гојко О стоиќ, советник во Републичкиот се-
кретаријат за здравство и социјална политика на 
СР Србија — во пензија; 

43) Иван Паелич, директор на Претпријатието 
„Љубљана-Транспорт" во Љубљана; 

44) д-р инж. агр. Киме Пемовски, директор на 
Заводот за лозарство во Скопје; 

45) Горѓе Рибар, началник на одделение во Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија; 

46) Ладислав Сабо, директор на Претпријатието 
„Новкабел" во Нови Сад; 

47) д-р Душан Саболовиќ, вонреден професор 
на Факултетот на економските науки во Загреб; 

48) Јене Себењи, финансиски директор на 
Претпријатието „Север" во Суботица — досегашен 
судија-поротник; 

49) д-р Јован Славниќ, советник на Заводот за 
осигурување и реосигурување „Југославија" во Бел-
град; 

50) Крсто Стевовиќ, дипл. правник во Жељезара 
Зеница; 

51) д-р Бранко Степановиќ, советник во Сојуз-
ниот секретаријат за финансии во пензија — досе-
гашен судија-поротник; 

52) инж. Миодраг Стојадиновиќ, директор на 
Деловното здружение за лозарство и винарство во 
Белград; 

53) д-р Стрезо Стрезовски, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје; 

54) Зора Субашич, раководител на Службата за 
организација и план во Претпријатието „Прехрана" 
во Љубљана; 

55) Малиша Шќекиќ, шеф на Деловницата на 
Службата на општественото книговодство во Бел-
град; 

56) Марко Шрајбер, правен советник на Прет-
пријатието „Енергоинвест" во Сараево; 

57) Карел Штрукељ, секретар на Претпријатието 
„Сплошна пловба" во Пиран; 

58) Андрија Шубат, секретар на Советот за зем-
јоделско-прехрамбена и тутунска индустрија на 
Стопанската комора на Хрватска; 

59) инж. Нико Този ја, директор на Инвестици-
ониот погон на Железничкото транспортно претпри-
јатие во Скопје; 

60) д-р Синиша Трива, декан на Правниот фа-
култет во Загреб; 

61) д-р Алберт Верана, правен советник во Фа-
бриката „Плива" во Загреб — досегашен судија-по-
ротник; 

62) mr Вељко Вучетиќ, правен советник на 
Агрокомбинатот „13 јул" во Титоград; 

63) д-р Бранко Зеленков, доцент на Правниот 
факултет во Скопје; и 

64) Радомир Жугиќ, виш советник во Сојузниот 
завод за стопанско планирање. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1188 
28 февруари 1969 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

121. 
Врз основа на членот 2 став 3 од Законот за 

преминување на државната граница и за движење 
во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65 и 12/67), на предлог од сојузниот секретар за 
внатрешни работи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОШИ-
РУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС НА ОДДЕЛНИ 

ДЕЛОВИ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 

1. Во Одлуката за проширување на граничниот 
појас на одделни делови на државната граница 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/65) по точката 1 
се додава нова точка 1а, која гласи: 

„la. На друмските гранични премини се проши-
рува граничниот појас на 400 метри во длабочина 
и на по 250 метри од десната и левата страна на 
јавен пат кој минува преку граничниот премин. 

По исклучок, на друмските гранични премини 
Градина и Хоргош граничниот појас се проширува 
на 800 метри во длабочина, а на граничниот пре-
мин Љубељ — на 1.100 метри во длабочина." 

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

Р. п. бр. 35 
26 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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122. 

Врз основа на членот 8 од Законот за сојуз-
ниот буџет за 1969 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 50/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КРАВЈО И 

ОВЧО МЛЕКО ВО 1969 ГОДИНА 

1. На работните организации и самостојните ор-
ганизации — правни лица во составот на работните 
организации, што произведуваат кравјо и овчо мле-
ко сами или во кооперација со индивидуални зем-
јоделски производители (во понатамошниот текст: 
корисници на премија) им се исплатува премија: 

1) во износ од 0,30 динари за 1 литар кравјо 
или овчо млеко од сопствено производство; 

2) во износ од ОДО динари за 1 литар кравјо 
или овчо млеко произведено во кооперација со 
индивидуални производители. 

2. Премиите од точката 1 на оваа одлука се 
исплатуваат за кравјо млеко што содржи најмалку 
3,2% млечна маст и за овчо млеко што содржи нај-
малку 4% млечна маст, а кое корисниците на пре-
мијата ќе им го продадат и испорачат од 1 јануари 
до 31 декември 1969 година на работните и други 
организации, како и за кравјо или овчо млеко што 
корисниците на премијата во тој период самите ќе 
го преработат или ќе им го продадат на непосред-
ните потрошувачи. 

За кравјо млеко што содржи помалку од 3,2% 
млечна маст и за овчо млеко што содржи помалку 
од 4% млечна маст не можат да се остваруваат пре-
мии, ниту количините на такво млеко можат да 
се пресметуваат на количини млеко со 3,296 односно 
4% млечна маст заради остварување премија. 

За кравјо млеко што содржи повеќе од 3,29е 
до 4,2% млечна маст се врши пресметување така 
што количините на такво млеко се пресметуваат 
на количини со 3,2%млечна маст. 

За овчо млеко што содржи повеќе од 4% до 
6% млечна маст количините на такво млеко се 
пресметуваат на количини со 4% млечна маст. 

Кравјо млеко што содржи повеќе од 4,296 млеч-
на маст се пресметува како да содржи 4,296 млечна 
маст, а овчо млбко што содржи повеќе од 696 
млечна маст се пресметува како да содржи 696 
млечна маст. 

3. Премијата за кравјо млеко од точката 1 под 
1 на оваа одлука им се исплатува само на оние ко-
рис,ници што за сопственото производство на тоа 
млеко вовеле матично книговодство и селекција и 
контрола на продуктивноста на молзните крави. 

Премијата за овчо млеко од точката 1 под 1 
на оваа одлука им се исплатува до 30 јуни 1969 го-
дина за млеко од сопствено производство на сите 
корисници на премијата, а од 1 јули 1969 година 
само на оние корисници на премијата што за соп-
ственото производство на тоа млеко вовеле матично 
книговодство и селекција и контрола на продуктив-
носта на молзните овци. 

Премијата за кравјо млеко од точката 1 поп 
2 на оваа одлука ич се исплатува само на оние 
корисници на премијата што со индивидуални про-
изводители склучиле договор за производство и 
испорака (кооперација) на тоа млеко и кои за про-
изводството на кравјо млеко во кооперација вовеле 
матично книговодство, селекција и контрола на про-
дуктивноста на молзните крави на кооперантите. 

Премијата за овчо млеко од точката 1 под 2 
на оваа одлука им се исплатува до 30 јуни 1969 го-
дина на корисниците на премијата што со инди-
видуални земјоделски производители склучиле до-
говор за производство и испорака (кооперација) на 
тоа млеко, а од 1 јули 1969 година само на оние 
корисници на премијата што за производството на 
овчо млеко во кооперација, вовеле матично книго-
водство, селекција и контрола на продуктивноста 
на молзните овци на кооперантите, 

4. Премијата за кравјо или овчо млеко од точ-
ката 1 под 1 на оваа одлука се намалува од 1 јули 
1969 година за 0,05 динари за 1 литар за млекото 
што не е разладено на температура од 10о до 120 С. 

5. Премијата за кравјо млеко од точката 1 на 
оваа одлука од 1 јули 1969 година нема да се ис-
платува за млекото чие време на обезбојување на 
метиленското сирило изнесува помалку од 1 час. 

6. Премиите од точката 1 на оваа одлука се ис-
платуваат по поднесувањето на барања за исплата 
на премијата, со тоа што корисникот на премијата 
е должен во рок од три месеци од денот на испла-
тата на премијата да поднесе доказ дека тој или 
купувачот односно нивните погони или продавници 
во тој рок оствариле премија од ОДО динари за 1 
литар кравјо или овчо млеко која се обезбедува со-
гласно републичкиот пропис. Ако корисникот на 
премијата до истекот на рокот од три месеци не го 
поднесе споменатиот доказ, должен е наплатената 
премија да ја врати во рок од понатамошните осум 
дена. 

На корисникот на премијата што ја вратил пре-
мијата согласно ставот 1 на оваа точка, премијата 
ќе му се исплати дополнително ако до 31 декември 
1969 година поднесе доказ дека тој или купувачот 
односно нивните погони или продавници до тој рок 
оствариле премија од ОДО динари за 1 литар кравјо 
или овчо млеко која се обезбедува согласно репуб-
личкиот пропис. 

7. Премиите според одредбите на оваа одлука се 
исплатуваат од средствата распоредени на Сојузниот 
секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 
1969 година за интервенции во стопанството. 

8. Се овластува сојузниот секретар за стопан-
ство, да донесе во спогодба со сојузниот секретар за 
финансии, поблиски прописи за начинот и постап-
ката за остварување на премиите од оваа одлука, 
како и да ја утврди документацијата што корисни-
ците на премиите треба да ја поднесат кон барањето 
за премија. 

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

Р. п. бр. 30 
13 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

123. 

Врз основа на членот 4 став 1 од Законот за 
сојузниот буџет за 1969 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 50/68), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО-
ТО П Р Е Д В И Д Е Н И ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 

ГОДИНА 

1 Средствата за унапредување на водостопан-
ство го, предвидени во разделот 13, позиција 71, рас-
поредна група 16-2-21 на СОЈУЗНИОТ буџет за 1969 
година, можат до износот од 3,065.000 динари да се 
користат за намените од Програмата за употреба на 
средствата за унапредување на водостопанството 
предвидени во сојузниот буџет за 1969 година (во 
понатамошниот текст: Програмата), која е соста-
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вен дел на оваа одлука, а во извод е отпечатена кон 
оваа одлука. 

2. Сојузниот секретаријат за стопанство, како 
носител на средствата од точката 1 на оваа од-
лука, ќе го организира извршувањето на Програ-
мата, ќе договара извршување на работите и зада-
чите од позициите 1 до 4 од Програмата со непо-
средните извршители и ќе дава налози за испла-
тување на сметките според претсметката на овие 
работи односно задачи. 

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, сред-
ствата предвидени за задачите од позицијата 3 на 
Програмата можат да се исплатуваат и непосредно, 
врз основа на решение од но-сителот на средствата 
или од организацијата што тој ќе ја овласти. 

3. Конечно пресметување (колаудација) на ра-
ботите односно задачите во смисла на точката 2 од 
OFaa одлука, по извршената работа, врши носите-
лот на средствата односно организацијата што тој 
ќе ја овласти. 

4. Сојузниот секретаријат за стопанство врши 
надзор над извршувањето на Програмата и над 
употребата на средствата предвидени со Програ-
мата. 

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

Р. п. бр. 32 
26 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ 

ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА 

Програмата за употреба на средствата за уна-
предување на водостопанството предвидени во со-
јузниот буџет за 1969 година предвидува продол-
жување на порано започнатите работи по обврските 
од Основниот закон за водите, изработка на дел од 
водостопанската основа на Југославија и обработка 
на актуелните економско-технички проблеми од 
интерес за федерацијата, со цел за запознавање со 
посовремените достигања во водостопанството и со 
неговата модернизација заради поуспешно вклопу-
вање на водостопанските организации во стопан-
ската реформа. 

' Со Програмата предвидените средства за спро-
ведување на горе наведените работи се распореду-
ваат по следните позиции: 

124, 
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 ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И 
ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ 
УВОЗ Е РЕГУЛИРАН. ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕ-
ДЕЛЕН ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИ-

ЗЕН ПРИЛИВ 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 
спрема остварениот девизен прилив по извозот во 
1969 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/68) во 
точката 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Како девизен прилив во смисла на ставот 1 од 
оваа точка се смета и вредноста на стоките од гран-
ките 117 — Метална индустрија и 119 — Електро-
индустрија извезени на кредит. Ако извозот на кре-
дит во целост се врши од средствата на деловниот 
фонд на работната организација, работната органи-
зација е должна да прибави гаранција од стран-
ската банка односно доказ за осигурување ка ј 
странско осигурително друштво." 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува и на работите на извоз на кредит 
склучени и пријавени на овластената банка до де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Р. п. бр. 33 
26 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Мика Шпиљак, с. р. 

125. 
Врз основа на членот 165а став 2 од Основниот 

закон за придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64, 52/66, 15/67, 
31/67, 54/67 и 32/68), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОБ-
ВРЗНИЦИ НА ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ ОД ОБ-
ВРСКАТА НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СМЕТКИТЕ 

Позиција Видови работи Средства во 
динари 

Работи по обврските од Ос-
новниот закон за водите 600.000 
Изработка на водостопанска 
основа на Југославија 1,500.000 
Обработка на актуелните 
економско-технички проб-

леми од интерес за федера-
цијата, со цел за унапреду-
вање на водостопанството 905.000 
Нераспоредени средства 60.000 

ВКУПНО: 3.065.000 

1. Во Одлуката за изземање на одделни кате-
гории обврзници на придонеси и даноци од обврс-
ката на евидентирање на сметките („Службе-н лист 
на СФРЈ", бр. 40/68) во точката 1 одредбата под 5 
се менува и гласи: 

„5) од занаетчиски и други стопански дејнб-
сти и од самостојно вршење интелектуални услуги, 
на кои се плаќа придонес во процент од секој по-
единечно остварен бруто-приход (придонес по од-
бивање), освен приходите: а) на лицата што се за-
нимаваат со продажба и рекламирање на стоки за 
сметка на работни организации кај кои не се во 
работен однос (деловни агенти, трговски патници, 
повереници и сл.); б) на застапниците и подзастап-
ниците на приредувачи на игри на среќа, освен 
Југословенската лотарија; в) од изработка на ин-
вестициони програми, проекти и елаборати, плано-
ви, стручни експертизи, економски и други анализи 
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и завршни сметки односно биланси, и г) од изра-
ботка на статути, правилници и други општи акти 
на работни и други организации;". 

Во одредбата под 6 по зборот: „лица" запирка-
та се заменува со точка и запирка, а понатамош-
ните зборови до крајот на одредбата се бришат. 

По одредбата под 6 се додава нова одредба под 
7, која гласи: 

„7) од издавање во закуп на подвижни пред-
мети на филмски претпријатија, театри и на теле-
визијата, како и од снимање подвижни и недвижни 
предмети." ѕ 

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

Р. п. бр. 34 
26 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

126. 
Врз основа на чл. 20 и 22 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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС 
НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИ ОР-

ГАНИЗАМ ЗА 1969 ГОДИНА 

1. На производствените работни организации 
им се утврдува за 1969 година, покрај износот на 
глобалната девизна квота врз основа на Одлуката 
за утврдување и распределба на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1969 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 43/68), дополнителен износ 
на глобалната девизна кзота од 62,500.000 динари 
за увоз на суровини и ,друг репродукционен мате-
ријал во девизи што се од значење за одржување 
на ликвидноста во меѓународните плаќања. 

Распределба на дополнителниот износ на гло-
балната девизна квота од ставот 1 на оваа точка ќе 
се изврши до 31 март 1969 година. 

2. Дополнителен износ на глобалната девизна 
квота може да и се определи на онаа работна ор-
ганизација што со зголемен увоз на суровини и 
друг репродукционен материјал, за кои е пропи-
шан увоз врз основа на глобална девизна квота, 
ќе го зголеми девизниот прилив во девизи што се 
од значење за одржување на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања, и тоа под услов: 

1) зголемениот девизен прилив во 1969 година 
да го остварува со извоз на производи од сопствено 
производство; 

2) зголемениот девизен прилив во 1969 година 
да го остварува најмалку за 10% во однос на ос-
тварениот девизен прилив во 1968 година, и тоа 
без користење на дополнителниот износ на глобал-
ната девизна квота според оваа одлука за увоз на 
суровини и други репродукциони материјали. 

Дополнителен износ на глобалната девизна кво-
та може да и се определи само на онаа работна ор-
ганизација која, покрај девизниот прилив од од-
редбата под 2 на ставот 1 од оваа точка, со зголе-

м е н извоз на стоки од сопствено производство ќе 
оствари девизен прилив поголем од определениот 
дополнителен износ на глобалната девизна квота 
според оваа одлука. 

При определувањето на дополнителен износ на 
глобалната девизна квота првенство ќе имаат оние 
работни организации што со определен дополните-

лен износ на глобалната девизна квота според оваа 
одлука во поголема мера ќе го зголемат девиз-
ниот прилив во девизи кои се од значење за одр-
жување на ликвидноста во меѓународните плаќања. 

3. Решение за распределба на дополнителен 
износ на глобалната девизна квота на одделни ра-
ботни организации донесува Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија. 

Барањата за определување на дополнителен 
износ на глобалната девизна квота, работните ор-
ганизации ги поднесуваат до Сојузната стопанска 
комора, која тие барања, со свое мислење, му ги 
доставува на Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија. 

Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја во рок од 15 дена од денот на приемот на бара-
њето ќе и издаде на работната организација реше-
ние за распределба на дополнителниот износ на гло-
балната девизна квота. 

4. На работната организација може да и се оп-
редели дополнителен износ на глобалната девизна 
квота во смисла на оваа одлука само ако кон под-
несеното барање приложи гаранција од овластена-
та банка дека банката од својот кредитен фонд во 
девизи ќе го покрие оној дел на неостварениот де-
визен прилив за кој работната организација се има 
обврзано дека во целина ќе го оствари во 1969 го-
дина. 

5. Дополнителниот износ на девизите од точка-
та 1 на оваа одлука не влегува во основицата за 
утврдување на вкупниот износ на девизите во сми-
сла на точката 1 од Одлуката за утврдување и рас-
пределба на глобалната девизна квота за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали за 1969 година. 

6. Сојузниот секретар за надворешна трговија 
ќе го пропише начинот за поднесување на барањето 
од точката 3 на оваа одлука и документацијата што 
се прилага кон тоа барање. 

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

Р. п. бр. 31 
19 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

127. 
Врз основа на членот 41 став 3 од Основниот за-

кон за придонесите и даноците на граѓаните („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 32/64, 52/66, 15/67, 31/67 54/67 и 
32,68), во врска со членот 22 од Општиот закон за 
финансиските средства за образование и воспитува-
ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66 и 1/67), чле-
нот 13а од Општиот закон за финансирање на опре-
делени форми на општествена заштита на децата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67 и 54/67) и чле-
нот 46 став 4 од Основниот закон за организацијата 
и финансирањето на запослувањето („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/65, 51/65 и 47/66), во согласност со 
претседателот на С О Ј У З Н И О Т совет за труд, сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИДОНЕСОТ 
ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА И ДОДА-

ТОК НА ДЕЦА И ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗАПОСЛУВАЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметување и 

плаќање на придонесот од личниот доход од работен 
однос, придонесот за образование, придонесот за не-
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посредна детска заштита и додаток на деца и придо-
несот за запослување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/67 и 26/68) во членот 8 став 1 зборовите: „погонот 
или на друга работна единица" се заменуваат со збо-
ровите: „самостојната организација на здружен труд 
во состав на работната организација". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Придонесот за непосредна детска заштита и 

придо-несот за додаток на деца се пресметуваат спо-
ред стопите на тие придонеси што важат на тери-
торијата на општината на која е седиштето на ис-
платителот на личниот доход односно седиштето на 
самостојната организација на здружен труд во сос-
тав на работната организација во која е остварен 
личниот доход. Овие придонеси се распоредуваат, 
и тоа: 

1) придонесот за непосредна детска заштита — 
во корист на општинскиот фонд за непосредна дет-
ска заштита на онаа општина на чиЈа територија 
работникот има живеалиште односно на ЧИЈ а терито-
рија постојано живее неговото потесно семејство, во 
согласност со републичкиот закон односно со одлу-
ката на општинското собрание; 

2) придонесот за додаток на деца — во корист 
на републичкиот фонд за додаток на деца на онаа 
република на ЧИЈа територија е седиштето на ис-
платителот на личниот доход односно самостојната 
организација на здружен труд." 

Член 2 
Во членот 19 став 1 зборовите: „а придонесот за 

непосредна детска заштита и додаток на деца со 
посебна уплатница" се заменуваат со зборовите: „а 
придонесот за непосредна детска заштита и придо-
несот за додаток на деца — секој од нив со посебна 
уплатница", зборовите: „тие уплатници" се замену-
ваат со зборот: „уплатниците", а по зборовите: „на 
посебни налози" се додаваат зборовите: „со кои се 
врши уплата на придонесот од работен однос и при-
донесот за образование". 

Во ставот 2 зборовите: „бр. 54/67, 7/68 и 25/68" се 
заменуваат со зборовите: „бр. 55/68". 

Член 3 
Во. членот 23 ст. 1 и 2 зборовите: „погонот или 

друга работна единица" се заменуваат со зборовите, 
„самостојната организација на здружен труд во сос-
тав на работната организација". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 4-3005/1 

20 февруари 1969 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

128. 

Врз основа на точката 6 од Одлуката за опреде-
лување дополнителен износ на глобалната девизна 
квота на определените производствени работни орга-
низации за 1969 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/69), сојузниот секретар за надворешна трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА И ЗА 
ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ 
ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА 
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1969 ГОДИНА 

1. Производствените работни организации што се 
заинтересирани, во смисла на Одлуката за определу-
вање дополнителен износ на глобалната девизна 

квота на определените производствени работни ор-
ганизации за 1969 година (во понатамошниот текст: 
Одлуката), да учествуваат во распределбата на до-
полнителниот износ на глобалната девизна квота 
-утврден со таа Одлука, должни се барањето за опре-
делување дополнителен износ на глобална девизна 
квота да и го поднесат на Сојузната стопанска ко-
мора најдоцна до 20 март 1969 година (точка 3 став 2 
од Одлуката). 

2. Работните организации од точката 1 на оваа 
наредба ја прилагаат кон барањето следната доку-
ментација: 

1) потврда од овластената банка за износот на 
девизниот прилив во девизи што се од значење за 
одржувањето на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања, што го остварила работната организација во 
1968 година со извоз на сопствени производи; 

2) преглед по видови, количина и вредност на 
извршениот извоз во 1968 година и преглед на изво-
зот што ќе се оствари во 1969 година; 

3) преглед по видови, количина и вредност на 
репродукциониот материјал од увоз потребен за 
обезбедување на зголемениот извоз, за чие набаву-
вање поднесуваат барање за дополнителен износ на 
глобална девизна квота; 

4) гаранција од овластената банка дека банката 
од својот кредитен фонд во девизи ќе го покрие оној 
дел од неостварениот девизен прилив за КОЈ работ-
ната организација се обврзала дека во целост ќе 
го оствари во 1969 година (точка 4 од Одлуката). 

3. Сојузната стопанска комора барањата на ра-
ботните организации, со документацијата и со свое 
мислење за распределба на дополнителниот износ на 
глобалната девизна квота за 1969 година, ќе му ги 
достави на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија најдоцна до 25 март 1969 година (точка 3 
став 2 од Одлуката). 

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

П. бр. 9003 
27 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
д-р Васил Гривчев, с. р. 

129. 
Врз основа на членот 26 од Законот за сред-

ствата на работните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/68, 24/68 и 48/68), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, сојузниот секретар за фи-
нансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТОПИТЕ НА ИЗДВОЈУВАЊЕТО ЗА РЕЗЕР-
ВНИОТ ФОНД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 

1. Стопанските организации за производство на 
шеќер (шеќерани) се должни, во смисла на членот 
25 од Законот за средствата на работните организа-
ции, да издвојуваат почнувајќи од 1968 година во 
резервниот фонд 2% од обртните средства со кои 
располагале во годината за Koja се врши распре-
делбата на доходот. Обврската за издвојување пре-
станува кога средствата на резервниот фонд ќе би-
дат остварени во височина од 10% од просечниот 
износ на обртните средства со кои тие организации 
располагале за последните три години. 

2. Со одредбата на точката 1 од оваа наредба 
се заменува одредбата на точката 1 под 2 од Одлу-
ката за нормите на издвојувањето за резервниот 
фонд на стопанските организации од определени 
дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61 и 51/61 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 3/65 и 30/66) — во 
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де-лот кој се однесува на стопанските организации 
за производство на шеќер (шеќераните). 

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

Бр. 1/2-236/1 
26 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

130. 
Врз основа на членот 69 од Основниот закон за 

мерките за унапредување на сточарството и за здрав-
ствената заштита на добитокот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот секретаријат за стопан-
ство објавува 

С II И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 
ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1968 го-
дина издадени им се дозволи за пуштање во промет 
на следните средства за заштита на добитокот, и 
тоа на: 

1. Ветеринарскиот завод Земун — Суботица, за: 
HLORFURAMID pulv., ad us. vet., пакуван во 

поливинилски теглички по 100 g и кутии со поли-
винил еко ќесе по-500 и 1000 g, под бр. 9-5050/1 од 19 
ноември 1968 година; 

2. Серум-заводот Калиновица, Загреб, за: 

1) HIPODERMIN susp., ad us. vet., пакуван во 
шишиња по 1 литар, под бр. 9-6144/1 од 17 јули 1968 
година: 

2) GGG, ad us. vet , пакуван во шишиња со 100 
ml и 250 ml, под бр. 9-7027/2 од 2 сешември 1968 
година; 

3) FLURY вакцина за беснило, ad us. vet., паку-
вана во кутии со 1 и 5 дози и разредувач, под бр, 
9-9768/1 од 28 октомври 1968 година; 

4) KALIPEST, ad us. vet , пакуван во шишенца со 
5, 10, 20 и 50 дози, под бр. 9-13533/1 од 25 ноември 
1968 година; 

5) DISTOCID Ѕ, ad us, vet., за овци, пакуван во 
кутии со 100 капсули, под бр. 9-13531/1 од 25 ноември 
1968 година; 

6) STIMULEX, ad us, vet, пакуван во вреќичи-
ња по 250 g и 500 g, под бр. 9-13553/1 од 25 ноември 
1968 година; 

7) FERIVIT, ad us. vet., пакуван во шишенца од 
100 ml, под бр. 9-14668/1 од 25 ноември 1968 година; 

8) METILJIN, ad us. vet., пакуван во кутии со 100 
tbl, под бр. 9-16245/1 од 9 декември 1968 година; 

9) LAKTOBIOTIT, ad us. vet., пакуван во ши-
шенца со 100 ml и 1000 ml течен препарат и во ши-
шенца со 1 g сув препарат, под бр. 9-15692/1 од 12 
декември 1968 година; 

3. Фабриката на фармацуетски и хемиски производи 
„Плива" — Загреб, за: 

1) PLIVACILLIN, ad us. vet., пакуван 400.000 и. 
е. по 50 шишенца, 800.000 и. е. по 50 шишенца и 
4,000 000 и. е. по 1 шишенце, под бр. 9-4718/3 од 22 
август 1968 година; 

2) PLIVACOMBIN, ad us. vet., пакуван во ку-
тии со 50 шишенца, под бр. 4717/2 од 2 август 1968 
година; 

3) PLISULFAN 20%, ad us. vet., пакуван во ши-
шенца од 100 ml, под бр. 9-15220/1 од 9 декември 
1968 година; 

4. Фаомацеутско-хемиската индустрија „Галеника" 
Белград—Земун, за 

PREDNISOLON-GLIKOKORTIKODID, ad us. vet., 
пакуван во шешенца од 10 ml (100 mg), под бр. 
9-15694/1 од 9 декември 1968 година; 

5. Фабриката за лекови „Крка" — Ново Место, за: 

1) EGOCIN-sol. 5%?, ad us. vet., пакуван во ши-
шенца од 50 ml. под бр. 9-14829/1 од 9 декември 
1968 година; 

2) EGOCIN-sol. 3%?, ad. us. vet., пакуван во ту-
би од 14 ml, со казнила, под бр. 9-14830/1 од 9 декем-
ври 1968 година; 

3) EGOCIN-облети, ad. us. vet., пакувани во пла-
стични алуфолии по 8 tbl, под бр. 9-14822/1 од 9 де-
кември 1968 година; 

4) EGOCIN tbl + vit, ad us. vet., пакуван во пла-
стични алуфолии по 8 tbl. под бр. 9-14833/1 од 9 де-
кември 1968 година; 

5) EGOCIN pulv., ad us. vet., пакуван во пла-
стични шишиња од 250 mg, под бр. 9-14834/1 од 23 
декември 1968 година; 

6. Фабриката за хемиски, дезинфекциони и козме-
тички производи „Brixol", Вршач, за: 

1) KESOOSOL I, ad us. vet., пакуван во шиши-
ња од 100 cm8, 500 cm3, 1 литар и 5 л итра, под бр. 
9-6442/1 од 9 јули 1968 година; 

2) KESOOSOL II, ad us, vet., пакуван во шиши-
ња од 100 cm3, 250 cm3, 500 cm3 и 1 литар, под бр. 
9-6442/2 од 9 јули 1968 година; 

7. Индустријата за фармацеутски и хемиски про-
изводи и промет на лекови „Алкалоид-Билка" — 

Скопје, за: 

ALFURAN 120. ad us. vet., пакуван во вреќи од 
200 g, 1,5 kg и 20 kg, под бр. 9-5618/1 од 24 октом-
ври 1968 година; 

8. Трговското претпријатие на големо и мало „Дро-
герија" — Љубљана, за: 

REDIN, ad us. vet., пакуван во пакети од 1 kg, 
под бр. 9-3987/1 од 20 ноември 1968 година. 

9. Фирмата „Ciba" — Базел, Швајцарија, за: 

1) OPTI CORTENOL-S, ad us vet , пакуван во 
шишенца од 20 ml, под бр. 9-4344/1 од 3 јули 1968 
година; 

2) ESb 3 pulvis, ad us. vet., пакуван во кутии од 
250 g, 4 X 250 g и 10 X 50 g. под бр. 9-5595/1 од 22 ју-
ли 1968 година. 

Застапник: „Intertrade" — Љубљана; 
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10. Установата „Institut де seroiherapie де Toulouse" 
Франција, за: 

1) PROCAMYCIN, ad us. vet , пакуван во ши-
шенца ОД 12 ml, 20 ml, 40 ml и 80 ml, под бр 9-9167/1 
од 29 !уни 1968 година; 

2) TETRASERYL, ad us. vet , пакуван во шиши-
ња во форма на аеросол, под бр. 9-6489/1 од 29 јуни 
1968 година; 

3) TETRACYCLINE PROCACILLINE облети, ad 
us. vet., пакувани во кутии со 250 PI 100 облети, под-
ор. 9-6487/1 од 29 Јуни 1968 година; 

4) TETRACYCLINE I Ѕ. Т., ad us vet , пакуван 
во шишиња од 100 ml. под ред бр. 9-9168/1 од 29 ју-
ни 1968 година; 

5) VELINAX-вакцина, ad us. vet , пакувана во 
пластични капсули од 30 с т \ под бр .9-6491/1 од 23 
септември 1968 година; 

6) SOMA-BAKTERIN III В, ad us. vet., пакуван 
во шишиња од 50 ст ѕ , под бр. 9-6484/1 од 23 сеп-
тември 1968 година; 

7) ТРОВАЛЕНТЕН КОЊСКИ СЕРУМ ПРОТИВ 
СЕПТИКЕМИЈАТА КАЈ ПРАСИЊАТА И ЖДРЕ-
БИЊАТА, ad us. vet., пакуван во кутии 10 X 10 cm1  

и шишенца со 50 ml и 100 ml, под бр. 9-6488/1 од 23 
септември 1968 година; 

8) BIODYL, ad us. vet., пакуван во кутии 5 X 2 
ml, шишенца со 50 ml и кутии со 12 tbl по 3 g, под 
бр 9-6486/1 од 16 октомври 1968 година; 

9) НЕМ ATOP AN-B t ad us. vet., пакуван во ши-
шенца од 50 cm3 и 20 cm"1, под бр. 9-6490/1 од 16 ок-
томври 1968 година; 

10) CYCLOTETRINE, ad us. vet., пакуван во ку-
тии со 12 tbl, под бр. 9-9166/1 од 16 октомври 1968 
година; 

И) CHLrORTETRASONE. ad us. vet., пакуван во 
шишенца со 20 ml и 50 ml, под бр. 9-6485/1 од 16 
октомври 1968 година; 

12) GONADYL, ad us vet , пакуван во кутии со 
3 ампули по 1000 и. е. со разредувач и во шишиња 
со 5000. и. е. со разредувач, под бр. 9-6836/1 од 22 
октомври 1968 година; 

13) ISOMYCIN sprey, ad us. vet., пакуван во ши-
ше од 25 ml, под бр. 9-6543/1 од 1 ноември 1968 го-
дина; 

14) IDO-GENABIL, ad us. vet., пакуван во ши-
шиња со 100 ml, под бр 9-6544/1 од 20 ноември 1968 
година; 

15) CHLIROCORTINE, ad us. vet , пакуван во ку-
тии со 10 туби по 5 g и со шприцеви по 5 g, под 
бр. 9-6889/1 од 20 ноември 1968 година. 

Застапник: „Ветпром" — Белград; 

11. Фирмата „Farbwerke Hoechst А. G." — Франк-
фурт, СР Германија, за: 

DEFUNGIN. ad us. vet., пакуван во кесичиња со 
10 g, под бр. 9-4929/1 од 16 октомври 1968 година. 

Застапник: „Југохемија" — Белград; 

12. Фирмата „Farbenfabriken Bayer А. G. " — Lever-
kusen, СР Германија, за: 

1) BILEVON-R, ad us. vet., пакуван во кутии со 
80 tbl, под бр. 9-15590 од 9 декември 1968 година; 

2) BILEVON-M, ad us. vet., пакуван во ши-
шенца со 100 tbl. под бр. 9-15600/1 од 9 декември 
1968 година. 

Застапник: ,,Fabeg" — Белград; 

13. Фирмата „Cyanamid GMBH — Минхен, СР Гер-
манија, за: 

WARBEX, ad us. vet., пакуван во шишенца со 
250 ml, под бр. 9-1034/1 од 16 октомври 1968 година; 

Застапник: „Yugoslavia Commerce" — Белград; 

14. Фирмата „Specia" — Париз, Франција, за: 

1) PIRODIA, ad us. vet., пакувана во шишенца 
со 5 g, под бр. 9-3809/1 од 3 септември 1968 година; 

2) EMTRIL, ad us .vet., пакуван во кутии со 10 g, 
и 100 g 10% и 40% активна супстанција, под бр. 
9-3822/1 од 16 октомври 1968 година; 

3) SIANOVIL, ad us. vet., пакуван во кутии со 
250 g, под бр. 9-3820/1 од 15 октомври 1968 година; 

4) NODIARAN, ad us, vet., пакуван во метални 
кутии со 100 g, под бр. 9-3823/1 од 15 октомври 1968 
година; 

5) SUANOVIL, ad us. vet., пакуван во шишиња 
од 1 g, 5 g и 25 g, под бр. 9-3821/1 од 15 октомври 
1968 година. 

Застапник: „Hemkolor" — Загреб. 

Бр. 9-1328/1 
5 февруари 1969 година 

Белград 

Заменик 
сојузен секретар за стопанство, 

Владо Јуричиќ, с. р. 

131. 
Врз основа на точката 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 и 40/68), во 
согласност со сојузниот секретар за стопанство и 
СОЈУЗНИОТ секретар за надворешна трговија, дирек-
торот на Сојузниот завод за 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 определени земјоделски и пре-
хранбени 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 и 3/69) во 
точката 1 одредбите под 2, 22 и 80 се менуваат и 
гласат: 

„2) 023-00-10 Путер свеж 04.03/1 
во износ од И,ЗО динари 
за 1 килограм; 

22) 022-30-20 Павлака 04 01/3 
во износ од 0,14 динари 
за една масна единица; 

80) 022-30-20 Кајмак 04.01/2 
во износ од 0,14 динари 
за една масна единица;5'. 

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

Бр. 17-57/1 
24 февруари 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за цени, 
Никола Филиповик, с. р. 
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132. . 

Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), членот 5 од Законот 
за измени и дополненија на Законот за Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/66) и членот 102 од Законот за банките и кредит-
ните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 
29/65. 4'бб, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68 и 50/68), во 
согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот 
на Народната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ 
БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНО КРЕ-

ДИТИРАЊЕ 

1. Во Одлуката за регулирање на односите на 
деловните банки со Народната банка на Југославија 
по работите на краткорочно кредитирање („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/68 и 49/68) во точката 4 ставот 
1 се менува и гласи: 

„4. Банката може кај Народната банка да ко-
ристи реесконтен односно документарен кредит 
(член 14а од Законот за Народната банка на Југо-
славија) под услов претходно, врз основа на соод-
ветна документација, да им дала на своите коми-
т е т а кредити за определени работи односно намени, 
и тоа: 

1) кредити за извоз на стоки и услуги — врз ос-
нова на документите за извршениот извоз на стоки 
заверени од царинарницата и документите за извр-
шените услуги на странски нарачувачи, а под услов 
рокот на враќањето на кредитот да не е подолг од 
45 дена односно да не е подолг од 90 дена кога на-
платата се врши во девизи што се од значење за 
одржувањето на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања, сметајќи го тој рок од денот на извршеното 
царинење на стоките односно од денот на извршу-
вањето на услугите; 

2) кредити за производство и приготвување 
стоки за извоз и кредити на туристички, угостител-
ски, трговски и други организации што се занима-
ваат со давање услуги па странски туристи, заради 
приготвување за туристичка сезона — врз основа 
на договор со странски купувач или други соод-
ветни документи со кои се докажува дека стоките 
ќе се извезат односно дека услугата ќе се изврши во 
предвидениот обем, како и дека наплатата ќе се 
оствари во девизи што се од значење за одржува-
њето на ликвидноста во меѓународните плаќања; 

3) кредити за извоз на стоки на комерцијален 
кредит — врз основа на документите за изврше-
ниот извоз на стоки заверени од царинарницата, а 
под услов наплатата да се врши во девизи што се од 
значење за одржувањето на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања и рокот на отплатувањето на 
комерцијалниот кредит да не е подолг од две години, 
сметајќи од денот на извршениот извоз на стоките; 

4) кредити дадени во смисла на Законот за на-
сочување средствата што ќе се користат за давање 
определени кредити за инвестиции („Сфжбен лист 
на СФРЈ", бр. 54/67), под услов користењето на ре-
есконтот по овој основ да не е подолго од една го-
дина, сметајќи од денот на давањето на кредитот 
на комитентот од страна на банката, а до височина: 

— од 50% од состојбата на кредитите дадени за 
извоз на опрема и бродови на кредит и за изведу-
вање инвестициони работи во странство на кредит; 

— од 20% од состојбата на кредитите дадени за 
продажба на кредит во земјата домашна опрема од 
сериско производство; 

5) кредити за работи на долгорочна производ-
ствена кооперација со странство — врз основа на 
договор за кооперација на домашни производителски 
организации со странски партнери и друга соодветна 
документација со која се докажуваат вложувањата 

во определена кооперантска работа, и тоа до висо-
чина од 30% од износот на кредитот што му го дала 
банката на комитентот за производство на стоки за 
извоз во други земЈи, а под условите: 

— користењето на реесконтот по овој основ 
да не е подолго од една година; 

— во кредитирањето на домашните кооперанти 
банката да учествува во СВОЈСТВО на членка на кон-
зорциумот на домашните и странските банки форми-
ран заради финансирање на работите предвидени со 
договорот за кооперација; 

— учеството на странските кооперанти во фи-
нансирањето да не е помало од 50% од вредноста на 
работите што се вршат во рамките на договорот за 
кооперација; 

— со договорот за кооперација израмнувањето 
на салдата на долговите помеѓу домашните и стран-
ските кооперанти да е предвидено во девизи што се 
од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања; 

6) кредити за продажба на стоки во земјата — 
врз основа на стоковни документи и меници на сто-
панските организации со акцепт на друга стопанска 
организација како купувач, а под услов рокот на 
плаќањето на меницата да не е подолг од 3 месеци, 
односно да не е подолг: 

— од шест месеци ако издавателот на меницата 
е стопанска организација — производител на јаглен: 

— од девет месеци ако издавателот на меницата 
е земјоделска организација што меницата ја издава 
врз основа на договор за производство и испорака 
на земјоделски производи; 

7) кредити за сезонски залихи на домашна пче-
ница — врз основа на документите за количината и 
вредноста на кредитираните залихи, и тоа до висо-
чина од 50% од состојбата на кредитите што им ги 
дала банката на комитентите и под услов роковите 
на враќањето на тие кредити да не се подолги од 
10 месеци, сметајќи од денот на почетокот на кори-
стењето на дадените кредити; 

8) кредити за станбена изградба — врз основа на 
договорите за кредитите дадени на граѓани и ра-
ботни и други организации за изградба и купување 
на станови од производителите, како и на работни 
организации за производство на станови за пазар и 
за приготвување и уредување па земјиште за стан-
бена изградба — до височината на порастот на тие 
кредити во однос на нивната состојба на 31 мај 1968 
година." 

Ставот 3 се брише. 
По досегашниот став 4, кој станува став 3, се 

додаваат три нови става, кои гласат: 
„Со кредитите од одредбата под 1 на ставот 1 на 

оваа точка се изедначуваат, во смисла на оваа одлу-
ка, кредитите што ги дава банката врз основа на 
договор за производство на опрема и бродови за 
извоз и договор за вршење услуги на странство, и тоа: 

— до височина на вредноста на одделна завршна 
фаза, ако со договорот е предвидено плаќање по 
фази; 

— до височина на договорениот аванс, ако со 
договорот е предвидено плаќање аванс во девизи 
што се од значење за одржувањето на ликвидноста 
во меѓународните плаќања, а под услов авансот да 
втасува во рок до 90 дена од денот на давањето на 
кредитот на комитентот од страна на банката и него-
вата наплата да е обезбедена со акцепт на странска 
банка. 

Со кредитите од одредбата под 2 став 1 на оваа 
точка се изедначуваат, во смисла на оваа одлука, 
кредитите што ги дава банката врз основа на доку-
ментите за извозот на стоки на консигнационен ла-
гер во странство, заверени од царинарницата. 

Кредитите од одредбата под 7 на ставот 1 на 
оваа точка банката може во период од 1 април до 
30 јуни да ги дава и за плаќање аванси по догово-
рите за производство и испорака на пченица, до ви-
сочина од 50% од вредноста на договорената испо-
рака." 
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Во досегашниот став 5, кој станува став 7, зборо-
вите: „под 9" се заменуваат со зборовите: „под 8". 

Во досегашниот став 6, КОЈ станува став 8, збо-
ровите: „ст. 1 до 3 на оваа точка", се заменуваат со 
зборовите: „оваа точка,". 

2. Во точката 5 ставот 4 се брише. 
Досегашниот став 5, КОЈ станува став 4, се ме-

нува и гласи: 
„Реесконтниот лимит од ставот 1 односно од 

ставот 2 на оваа точка банката! може да го прече-
кори: 

1) за дел од кредитите за извоз дадени во смисла 
на точката 4 став 1 под 1 на оваа одлука — ако 
40% од реесконтниот лимит веќе искористила врз 
основа на такви кредити; 

2) за дел од кредитот што го реесконтира во 
смисла на точката 4 став 1 под 2 на оваа одлука, но 
најмногу до износот од 30% од состојбата на креди-
тите за извоз дадени во смисла на точката 4 став 
1 под 1 на оваа одлука; 

3) за дел од кредитот што го реесконтира во 
смисла на точката 4 став 1 под 5 на оваа одлука, но 
најмногу до износот од 2% од состојбата на креди-
тите за извоз дадени во смисла на точката 4 став 1 
под 1 на оваа одлука; 

4) за дел од кредитот што го реесконтира во 
смисла на точката 4 став 1 под 7 на оваа одлука; 

5) за дел од кредитот што го реесконтира во сми-
сла на точката 4 став 1 под 8 на оваа одлука, а нај-
многу до 40% од состојбата на штедните влогови од 
членот 90а од Законот за банките и кредитните ра-
боти и на средствата на фондот за заедничка по-
трошувачка издвоени за станбена изградба и сред-
ствата наменети за субвенција на станарината од 
точката 1 на Одлуката за определување на сред-
ствата што деловните банки можат да ги користат 
за давање инвестициони кредити („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/68)." 

Досегашниот став 6 се брише. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
О. бр. 31 

28 февруари 1969 година 
Белград 

Народна банка на Југославија 
Гувернер, 

д-р Никола Миљаниќ, с. р. 

133. 
Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието 
на Југословенската заедница на социјалното осигу-
рување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРОЦЕНТОТ ЗА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОН-
ДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ЗА ПОМАГАЊЕ ЗАКРЕПНУВАЊЕТО 

НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО 1969 ГОДИНА 
1. Од вкупните средства на фондот на инвалид-

ското и пензиското осигурување ќе се издвојуваат 
во 1969 година наменски средства за помагање за-
крепнувањето на пензионерите по стопа од 1,5 од 
вкупниот износ на исплатените пензии. 

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

СК. бр 8 
20 февруари 1969 година 

Белград 
Собрание на Југословенската заедница на социјал-

ното осигурување 
Претседател, 

Игнац Нагоде, с. р. 

134. 

Врз основа на членот 136 од Законот за избор на 
сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
3/69), Сојузната изборна комисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА ГЛАСАЊЕ-
ТО НА ЛИЦАТА ШТО СЕ НАОЃААТ НА ОТСЛУ-
ЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК ОДНОСНО НА ВО-
ЕНА ВЕЖБА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДА НА 
ПОМОРСКИ И РЕЧНИ БРОДОВИ НА ТРГОВСКА-
ТА МОРНАРИЦА ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНА-

ТА СКУПШТИНА 

1. Лицата што се наоѓаат на отслужување на 
воениот рок односно на воена вежба, како и члено-
вите на посада на поморски и речни бродови на 
трговската морнарица што на денот на изборите се 
наоѓаат надвор од територијалните води на Југо-
славија, ќе гласаат на изборите за пратеници за 
Општествено-политичкиот собор на Сојузната скуп-
штина, што се распишани со Одлуката за распи-
шување избори на пратеници за Сојузната скуп-
штина („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/69) - на 9 
април 1969 година. 

2. За непосредното спроведување на ова реше-
ние ќе се грижи Посебната изборна комисија за 
раководење со определени работи во врска со спро-
ведувањето на изборите во воените единици и во-
ените установи, односно општинската изборна ко-
мисија на чие подрачје се наоѓа седиштето на сто-
панската организација на која и припаѓа бродот 
што на денот на изборите се наоѓа надвор од тери-
торијалните води на Југославија. ' 

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

Бр. 17 
27 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на чле-
нот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА 
МЕКСИКО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА 
МЕКСИКО 

I 

Се отповикува 
Далибор Солдатиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Соединетите 
Држави на Мексико. 
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I I 

Се назначува 
Воислав Чоловиќ, досегашен советник на др-

жавниот секретар за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Соедине-
тите Држави на Мексико. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 27 
21 февруари 1969 година 

Белград 

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

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 НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕ-
НА ЅВЕЗДА 

интендантските капетани I класа: Бачановић Јан-
ка Бранко, Бокун Петра Илија, Чузић Ивана Иван. 
Ђурић Јове Слободан, Голеж, Јосипа Блаж, Керкез 
Симе Душан, Кривокапић Марка Јован, Стаменов 
Стојана Борис, Видетић Ивана Иван; 

капетанот I класа на градежна служба: Барбић 
Николе Миливоје; 

капетанот I класа на оклопни единици: Башић 
Недељка Глиго; 

воздухопловнотехничките капетани: Бешкер Ју-
ре Милан, Ћоровић Драгоја Обрен, Војновић Миле 
Петар; 

пешадиските капетани I класа: Блажевић Томе 
Марко, Чесник Ивана Антон, Петковиќ Драгутина 
Крстоније, Зец Стјепана Антон; 

капетаните I класа на административна служба: 
Бубле Блажа Винко и Васић Крсте Борисав; 

техничките капетани I класа: By реа ћ Дмитра 
Ђоко, Добра Ивана Младен, Дугалић Димитрија Све-
тислав, Крофлић Здравка Бранко, Кукоћ Марина 
Стремил, Муратовић Блажа Ратко. Павасовић Павла 
Јово, Пешић Богдана Вељко, Ранчић Павла Влади-
мир, Шкорић Гаврил а Г О Ј К О ; 

морнаричкотехничките капетани I класа. Црно-
гаћа Блажа Метод, Коларевић Вукоте Милован, Лу-
чић Јаћима Радош-, 

артилериските капетани I класа: Цвијановић 
Алексе Буде, Труден Ивана Мирко, Јањетовић Јо-
вана Владо, Марјановић Тодора Јован, Масникоса 
Спасе Никола, Ненадовић Ђуре Никола, Перков 
Крсте Иван, Сорајић Крсте Радослав, Стојчић Ђуре 
Цвејо, Стојковић Радована Драгутин; 

санитетските капетани I класа: Чокорила Митра 
Славко, Крупниковић Михајла Стеван, Михаљчић 
Тоде Никола, Плећаш Милана Сава, Савић Петра 
Спасоје; 

капетаните I класа на 'финансиска служба: Дра-
жин Боже Крешимир, Љубетић Јерка Иво, Перовић 
Николе Живко, Прунгл Франца Франц, Пуче Крсте 
Анте, PajaK Јована Душан, Шољан Анте Иван, То-
мић Стевана Слободан; 

капетаните I класа за врска: Перчић Ивана 
Иван, Проле Тодора Илија, Путиња Антона Јосип; 

инженерискиот капетан I иласа: Пргоњић Б о т -
ка Божидар; 

ветеринарниот капетан I класа: Радовановић 
Љубомира Радојко; 

морнаричкотехничките капетан^ Крнета Мирка 
Драгољуб и Витомир Манојла Бранко; 

капетанот на финансиска служ,ба: Милић Ста-
нимира Драгољуб; 

капетанот на градежна служба: Перко Мате 
Винко; 

санитетскиот капетан: Поповић Милана Ђурђе; 
техничкиот капетан: Тасић Драгутина Првослав; 
артилерискиот капетан: Зензеровић Блажа 

Живко; 
капетаните на корвета: Божикић Андреје Радо-

мир, Малеткћ Ивана Љубо, Пашков Јакова Анте, 
Радаковић Петра Дане, Шпрљан Аугустина Невин, 
Текавац Карола Драго, Вујовић Александра Момир; 

поручниците на боен брод: Бошковић Борислава 
Србослав, Бранисавлѕевић Вука Стево, Дражин Ма-
рина Дује, Гиздић Кај е Анте, Грмуша Марка Милан, 
Грубишић Вјекослава Емил, Крстић Живана Добри-
вој, Најев Јуре Јаков, Орепић Михе Михо, Пајовић 
Милије Вељко, Палада Јосипа Јаков, Перишић Да-
рија Милан, Пурић Милојице Миланко, Радуловић 
Петра Новак, Трона Панте Никола, Вишекруна Ду-
шана Гојко; 

санитетскиот воен службеник III класа: Вукаши-
новић-Лазаревић Радивој а Зора; 

воениот службеник IV класа на административ-
на служба: Ерцеговић Фране Анка; 

воените служ,беници IV класа на финансиска 
служба: Мајин Луке Мирко и Ратковић Анте Видо; 

воениот службеник V класа на административна 
служба: Мустапић Јосипа Јуре; 

воениот службеник VI класа на административ-
на служба: Сузовић Крсте Милосав; 

за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето постојан полет заради остварување на 
поставените задачи во единиците со кои раководат, 
како и за создавање услови за постигање на исклу-
чително добри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
СО ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

пешадискиот полковник: Бједов Ђуре Стеван; 
капетанот на боен брод: Краиновић Дане Ни-

кола; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ 

санитетскиот полковник: Бесарабић Стевана 
Светомир; 

полковникот на правна служба: Црношија Анте 
Винко; 

морнаричкотехничките полковници: Гашпић Љу-
бе Иво и Прапротник Јоже Јожа; 

артилерискиот полковник: Стојковић Радована 
Светозар; 

техничките потполковници: Башић Филипа 
Анте, Сабљић Цвије Перо, Станић Анте Душан, 
Стјепчевић Марка Нико, Видовић Јована Проко-
пије; 

потполковниците за врска: Башић Ивана Радо-, 
ван, Цукров Ивана Раде, Стипановић Симе Јосип; 
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пешадиските потполковници: Беко Милоша Ни-
кола, 
ла, Бирманчевић Младена Павле, Бритвић Рока 
Иванко, Дабић Ђорђа Јово, Дедић Мухамеда Ахмед, 
Таурић ЈеремиЈе Недељко, Иванић Душана Мићо, 
Јелић Taje ГОЈКО. Лалић Танасие Урош, Лапчевић 
Душана ВОЈИН, Маљковић Јове Ново, МатиЈеаић 
Станка Марко, Мраовић Адама Никола, Мудров-
чић -Марка Шиме, Шегвић Анте Миљенко, Томан 
Луке Ладислав, Живановић Душана Јован; 

артилериските потполковници: Дмитровић Петра 
Петар, Грбић Тоше Милан, Шалов Шиме Никола, 
Телбан Ловре Станиолав; 

интендантските потполковници: Дунат Андрије 
Пашко, Миошић Ивана Анте, Тепавац Миле Драгић; 

инженериските потполковници: Јакшић Мије 
Маринко, Јурјевић Едуарда Владо, Жигић Ђуре 
Душан; 

потполковникот на финансиска служба: Јури-
шиќ Ивана Драган; 

санитетските потполковници: Новак Оскара Рат-
ко, Петковић Антона Бранко, Рожић Рудолфа Алек-
сије; 

потполковникот на градежна служба: Соколић 
Јосипа Мате; 

мајорот за врска: Бодловић Љубомира Гојко; 
мајорот на сообраќајна служба: Ценчић Ивана 

Јанко; 
пешадиските мајори: Џипуновски Лазара Коста-

дин, Миланковић Милоша Владимир, Милошевић 
Вукадина Благоје, Поповић Вука Мирко, Скејић Лу-
ке Круно; 

санитетските мајори: Филиповић Мио драга Сре-
тен и Гошовић Милана Страцимир; 

мајорот на финансиска служба: Милачић То-
дора Блаж; 

техничкиот мајор: Тасић Милана Драгослав; 
морнаричкотехничките капетани I класа: Бач-

вић Ејуба Ифет и Урдл Фрица Славко; 
капетаните на фрегата: Косановић Илије Бран-

ко, Неговановић Ђоке Миливој, Опалић Петра Бог-
дан, Плештина Петра Срећко, Силић Мартина Стје-
пан, Вук Леополда Драгутин, Левстек Франца 
Франц; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ 

инженерискиот потполковник: Крстуловић Ива-
на Миро; 

потполковникот на градежна служба: Стефано-
виќ Јордана Драгомир; 

морнаричкотехничките мајори: Антић Донче 
Драгољуб и С Т 0 Ј К 0 В И ћ Радој ице Милоје; 

артилериските мајори: Говедарица Јована Гли-
гор и Поповић Стјепана Здравко; 

интендантските мајори: Гробиша Рафаела Зорко 
и Ратковић Стевана Гојко; 

пешадиските мајори: Краљ Матије Станко, Ми-
јатовић Душана Ранко, Миљковић Ђорђа Милун, 
Марушић Саве Војин, Рибаревић Ђуре Славко, Та-
дић Миле Јакша; 

Бр. 170 
22 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

119. Одлука за избор на судија на Врховниот 
стопански суд — — — — — — — 321 

120. Одлука за определување на бројот и за 
избор на судии-поротници на Врховниот 
стопански суд — — — — — — — 321 

121. Одлука за дополнение на Одлуката за 
проширување на граничниот појас на од-
делни делови на државната граница — 322 

122. Одлука за определување премии за крав-
јо и овчо млеко во 1969 година — — — 323 

123. Одлука за Програмата за употреба на 
"средствата за унапредување на водосто-
панството предвидени во сојузниот буџет 
за 1969 година - - - - - - - 323 

124. Одлука за дополнение на Одлуката за 
работните организации што суровините и 
другите репродукциони материјали, чиј 
увоз е регулиран, ги увезуваат во опре-
делен однос спрема остварениот девизен 
прилив по извозот во 1969 година — — 324 

125. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за изземање на одделни категории 
обврзници на придонеси и даноци од об-
врската на евидентирање на сметките — 324 

126. Одлука за определување дополнителен 
износ на глобалната девизна квота на о-
пределените производствени работни ор-
ганизации за 1969 година — — — — 325 

127. Правилник за измени на Правилникот за 
начинот на пресметување и плаќање на 
придонесот од личниот доход од работен 
однос, придонесот за образование, придо-
несот за непосредна детска заштита и до-
даток на деца и придонесот за заложу-
вање — — — — — — — — — 325 

1?8. Наредба за начинот на поднесување ба-
рања и за документацијата потребна за 
утврдување и распределба на дополни-
телниот износ на глобалната девизна кво-
та на определените производствени ра-
ботни организации за 1969 година — — 326 

129. Наредба за стапите на издвојувањето за 
резервниот фонд на стопанските органи-
зации од определени дејности — — — 326 

130. Список на средствата за заштита на до-
битокот за кои е издадена дозвола за пу-
штање во промет на територијата на Ју-
гославија — — — — — — — — 327 

131. Наредба за измена на Наредбата за ви-
сочината на посебната давачка при увозот 
на одделни земјоделски и прехранбени 
производи — — — — — — — — 328 

132. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за регулирање на односите на 
деловните банки со Народната банка на 
Југославија по работите на краткорочно 
кредитирање — — — — — — — 329 

133. Одлука за височината на процентот за 
издвојување од вкупните средства на 
фондот на инвалидското и пензиското о-
сигурување за помагање закрепнувањето 
на пензионерите во 1969 година — — — 330 

134. Решение за определување на денот на 
гласањето на лицата што се гаоѓаат на 
отслужување на воениот рок односно на 
воена вежба и на членовите на посада на 
поморски и речни бродови на трговската 
морнарица за пратеници за Општествено-
-политичкиот собор на Сојузната скуп-

Јосип Броз Тито, с. р. штина — — — — — — — — — 330 
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