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592. 
Врз основа на членот 21 о-д Законот за сојузните 

органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ 

СОВЕТИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во сојузните органи на управата, сојузните 
совети и организациите што вршат работи од инте-
рес за федерацијата (сојузни организации) се вове-
дува, во рамките на 42-часовна работа во недела, 
петтдневно работно време, и тоа од понеделник до 
петок заклучно. 

Во сабота и недела во сојузните органи на уп-
равата, сојузните совети и сојузните организации 
нема да се работи. 

2. Дневното работно време во сојузните органи 
на управата, сојузните совети и сојузните органи-
зации во работните денови од точката 1 став 1 на 
оваа одлука започнува во Б и пол часот, а се завр-
шува во 17 часот, освен во петок кога работното 
време започнува'во 8 и пол часот а се завршува во 
16 и пол часот. 

Во текот на дневната работа работниците во со-
јузните органи на управата, сојузните совети и со-
јузните организации имаат право на одмор од поло-
вина час. Времето на користењето на овој одмор се 
-утврдува со акт на органот, советот односно орга-
низацијата, со тоа што тоа не може да биде на по-
четоков односно на завршетокот на работното време. 

3. Во подрачните органи, организациони едини-
ци и служби на сојузните органи на управата, со-
јузните совети и сојузните организации во кои при-
родата на работата бара непрекината работа или 
работа во смени, распоредот на работното време ќе 
се утврди така што да се обезбеди непрекината ра -̂
бота односно работа во смени. 

Распоредот на работното време во тие подрачни 
органи, организациони единици и служби се утвр-
дува со акт на сојузниот орган на управата, сојуз-
ниот совет односно сојузната организација во 
согласност со одредбите од оваа одлука за петтднев-
но работно време во недела, ако со акт на Сојузниот 
извршен совет не е посебно определен распоредот 
на работното време во подрачните органи, органи-
зациони единици и служби во одделни сојузни ор-
гани на управата, сојузни совети и сојузни органи-
зации. 

4. Одредбите на оваа одлука важат и за струч-
ните и други служби на Сојузниот извршен совет. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1968 година. 

Р. п. бр. НО 
1 ноември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

. Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

593. 
Врз основа на членот 59 од Основниот закон 

за внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/66), сојузниот секретар за внатрешни работи 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИИТЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖ-
БЕНИ ЛИЦА ВО ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ 

РАБОТИ 
Член 1 

Легитима.ција на овластените службени лица во 
органите на внатрешните рабати (во понатамошниот 
текст: легитимација) им се издава на определени 
работници на службата на јавната безбедност и на 
службата на државната безбедност. 

Во службата на јавната безбедност легитима-
цијата им се издава на работниците на милицијата 
и на други работници на службата на јавната без-
бедност кои работат на рабатни места чија природа 
на работите тоа го бара и кои како такви се утвр-
дени со општ акт на органот. 

На кои работници на службата на државната 
безбедност ќе им се издаде легитимација^ одлучува 
началникот на службата на државната безбедност 
во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи од-
носно во републички секретаријат за внатрешни 
работи. 

Член 2 
На работниците на Сојуз-ниот секретаријат за 

внатрешни работи легитимација им издава Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи, а на ра-
ботниците на органите на внатрешните работи во 
република — републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи. 

Член 3 
Легитимацијата што им се издава на работни-

ците на службата на јавната безбедност содржи 
натпис: „Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Сојузен секретаријат за внатрешни ра-
боти" односно: „Социјалистичка Република -

, Републички секретаријат за внатрешни 
рабати"' назив: „Легитимација", место за фотогра-
фија во големина 2,5 X 3 cm, простор каде се за-
пишува името и презимето на лицето на кое му се 
издава легитимацијата и датум на издавањето, ка-
ко и текст: „е овластено службено лице на служба-
та на јавната безбедност". ^ 

На легитимацијата се втиснува печат на органот 
што ја издал легитимацијата и неа ја потпишува 
помошникот на сојузниот секретар за внатрешни ра-
боти односно функционер во републички секрета-
ријат за внатрешни работи — кој ја раководи служ-
бата на јавната безбедност. 

Образецот на легитимацијата е во оветлосина 
боја. На предната страна на легитимацијата е втис-
нат грбот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија односно грбот на републиката. 

На грбот на легитимацијата се отпечатени о-
властувањата на работникот на кого му е издадена 
легитимацијата, ознака на с е р и ј а т а и серискиот број, 
и постои простор за задишување на регистарскиот 
број. 
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Член 4 
Легитимацијата што им се издава на работни-

ците на службата на државната безбедност содржи 
натпис: „Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Сојузен секретаријат за внатрешни ра-
боти" односно: „Социјалистичка Република 

, Републички секретајријат за внатрешни 
работи", назив: „Легитимација", место за фотогра-
фија во големина 2,5 X 3 cm, простор каде се за-
пишува името и презимето на лицето не кое му се 
издава легитимацијата и датум на издавањето, како 
и текст: „е овластено службено лице на службата 
не државната безбедност". 

На легитимацијата се втиснува печат на орга-
нот што ја издал легитимацијата и неа ја потпи-
шува началн-икот на службата на државната без-
бедност во Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-
боти односно во републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи. 

Образецот на легитимацијата е во светлоцрвен 
боја. На предната стр,ана на легитимацијата е втис-
нат грбот не Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија односно грбот на републиката. 

На грбот на легитимацијата се отпечатени ов-
ластувањата на работникот на кој му е издадена 
легитимацијата, ознака на серијата и серискиот 
број, и постои прастар за запишување на регистар-
скиот број. 

Член 5 
Обрасците на легитимацијата се во големина 

6 X 9,5 сто. 
Член в 

Легитимациите се издаваат со рок на важење 
од пет години. 

Член 7 
Легитимациите што им се издаваат на работни-

ците на органите на внатрешните работи во репуб-
лика се печатат и во нив се запишуваат податоци 
на јазикот и писмото на народот на Југославија 
кои претежно се употребуваат во односната репуб-
лика, а легитимациите што им се издаваат на ра-
ботниците на Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи — на српскохрватски јазик и со латиница. 

Член 8 
За издадените легитимации на работниците на 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се во-
ди евиденција во Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи, а за издадените легитимации на 
работниците на органите на внатрешните работи во 
република — во републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи. 

Евиденцијата за издадените легитимации ги со-
држи следните податоци: име и презиме на лицето 
на кое му е издадена легитимацијата, регистарски 
број, датум на издавањето, ознака за серијата и се-
рискиот број на легитимацијата и назив на орга-
нот во кој се наоѓа на работа работникот на кого 
му е издадена легитимацијата. 

Член 9 
Забрането е легитимацијата да се носи во стран-

ство или да му се дава на друг на послуга. 

Член 10 
Кога овластеното службено лице ќе ја загуби 

легитимацијата или на друг начин ќе остане без 
неа, должно е веднаш, а најдоцна во рок од три 
дена од денот на исчезнувањето на легитимацијата, 
да го извести за тоа старешината на органот на 
внатрешните работи во кој е на работа, заради 
бришење на исчезнатата легитимација од евиденци-
јата за издадените легитимации. 

Член 11 
При издавањето на легитимацијата, од работ-

никот се одзема службената легитимација издадена 
според досега.шните прописи. 

Одземените службени легитимации ќе ги уни-
шти комисија чии членови ги именува сојузниот 
секретар за внатрешни работи односно републички 
секретар за внатрешни работи. 

Член 12 
Овластеното службено лице на кое му преста-

нува службата во орган на внатрешните работи или 
кое ќе биде распоредено на работно место на кое 
работникот не мора да има легитимација, должно 
е при приемот на решението за престанокот на ра-
ботата односно решението за распоредување на дру-
го работно место да му ја предаде легитимацијата 
на старешината на органот во кој се наоѓа на ра-
бота. 

Член 13 
Обрасците на легитимацијата може да ги пе-

чати само работна организација која за тоа ќе ја 
овласти сојузниот секретар за внатрешни работи, 

Член 14 
Легитимациите ќе се издадат во рок од три 

месеци од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 15 
Обрасците на легитимацијата се отпечатени кон 

овој правилник и се негов составен дел. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 22-28/5 
31 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Радован Стијачиќ, с. р. 

(предна страна) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Сојузен секретаријат за внатрешни работи 

односно 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

Републички секретаријат за внатрешни 
работи 

(Место за фо-
тографија во 

големина 
2,5 X 3 cm) 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 
Име 
Презиме 
е овластено службено лице 
на СЛУЖБАТА НА 

ЈАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ 

На 19-

(М. П.) 
Помошник 

сојузен секретар 
односно функционер 

во републички секре-
таријат, 



Среда, 15 ноември 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна 3 

(задава сврака) 

Регистарски Серија и 
број сериски: број ' 

Имателот на оваа легитимација е овластен, 
под условите предвидени со закон, да леги-
тим-ира, задржи и прив-еде граѓавдии до над-
лежниот орган, да влезе во туѓ стан и други 
простории и да изврши претресување без ре-
шение, како и да врши други работи предви-
дени со Основниот закон за внатрешните ра-
боти и со други прописи. 

(задна страна) 

Регистарски Серија и 
број 1 - сериски број -

Имателот на легитимацијата е овластен, под 

условите предвидени со Основниот закон за 

внатрешните работи, де легитимира, задржи 

и приведе граѓанин до надлежниот орган, да 

влезе во туѓ стан и други простории и да из-

врши претресување без решение, како ' и да" 

врши други работи предвидени со закон. 

(предав страна) 

СОЦИЈ А ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Сојузен секретаријат за внатрешни работи 

односно 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

Републички секретаријат за внатре-
шни работи 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 
(Место за 

фотографија Име -
во големина 
2,5 X з cm) Презиме 

е овластено службено лице 
на СЛУЖБАТА НА 

ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ 

На 19 

(М. П.) 

Началник 
на Службата на др-

' ж авона та безбедност, 

594. 

Врз основа на членот 9 став 3 од Основниот за-
кон за прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/67); сојузниот секретар за стопанство пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВР-

ШЕЊЕ ПРОМЕТ НА ХМЕЛ НА ГОЛЕМО 

Член 1 
Стопанската организација мора за вршење про-

мет на хмел на големо да располага со деловни про-
стории, уреди и Опрема што се пропишани со овој 
правилник. 

Член 2 
Како деловни простории од членот 1 на овој 

правилник се сметаат: 
1) простории за прием, примарно утврдување ко-

личините и квалитетот на хмел, како и за пакува-
ње и испорака на хмел; 

2) простории за егализирање на хмел според 
квалитетот; 

3) простории за доработка на хмел; 
4) простории за лабораториско утврдување ква-

литетот на хмел; 
5) простории за чување мостри на испорачаниот 

хмел. 
Член 3 

Просториите за прием, примарно утврдување ко-
личините и квалитетот на хмел,- како и за пакува-
ње и испорака на хмел. мораат да ги исполнуваат 
следните минимални технички услови: 

1) да се изградени од тврд материјал; 
2) да имаат прозорци што се вградени во ѕид 

свртен кон север. Ако прозорците не се вградени 
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во ѕид од просторија свртен кон север, тие мораат 
да бидат бојосани за да не пропуштаат сончеви зра-
ци; 

3) да имаат изграден натстрешник во соодветна 
големина под кој можат да се сместуваат моторни 
и други транспортни возила и кој може да го за-
штити од врнежи хмелот што се доставува односно 
отправува; 

4) да имаат под од дрвен материјал; 
5) истовремено да обезбедуваат и преземање и 

складирање најмалку 500 тона воздушно сув хмел. 

Член 4 
Просториите за егализирање на хмел . според 

квалитетот мораат да ги исполнуваат следните ми-
нимални технички услови: 

1) да се изградени од тврд материјал; 
2) да имаат прозорци што се вградени во ѕид 

свртен кон север. Ако прозорците не се вградени 
во ѕид од просторија свртен кон север, тие мораат 
да бидат бојосани за да не пропуштаат сончеви 
зраци; 

3) да имаат под од тврд материјал; 
4) да се поделени на четири дела заради ра-спо-

редување на хмелот според квалитетот; 
5) да имаат површина од најмалку 400 ш2. 

Член 5 
Просториите за доработка на хмел мораат да ги 

исполнуваат следните минимални технички услови: 
1) да се изградени од 'ѓврд материјал; 
2) да имаат прозорци што "е вградени во ѕид 

свртен кон север. Ако прозорците не се вградени 
во ѕид од просторија свртен кон север, тие мораат 
да бидат бојосани за (да не пропуштаат сончеви зра-
ци; 

3) да имаат под од дрвен материјал; 
4) да имаат посебна просторија за изгорување 

на сулфур: 
5) да имаат посебна просторија со синхронизи-

рана далечинска команда за вертикална комора; 
6) да имаат површина од најмалку 400 ш2. 

Член 6 
Просториите за лабораториско утврдување на 

квалитетот на хмел мораат да ги исполнуваат след-
ните минимални технички услови: 

1) да се изградени од тврд материјал; 
2) да имаат бетонски под; 
3) да имаат површина од најмалку 16 т 2 . 

/ Член 7 
Просториите за чување мостри на Испорачан 

хмел мораат да ги исполнуваат следните минимални 
технички услови: 

1) да се изградени од тврд материјал; 
2) да имаат површина од најмалку 16 т 2 . 

Член 8 
Просториите од членот 3 на овој правилник мо-

раат најмалку да ги имаат следените уреди и опре-
ма: 

1) автоматска или децимална вага за прием на 
хмел, со капацитет од најмалку 50 kg; 

"N 2) сандак за визуелно испитување на квалите-
тот (мострирвње) на хмел; 

3) лифт или елеватор за транспортирање на 
хмел; 

4) подвижна лента или автоматска односно рач-
на количка за внатрешен транспорт на хмел; 

5) автоматска вага за пакување хмел, со капа-
цитет од 20 до 250 kg: 

/ 

6) две хидраулични преси, со капацитет од нај-
малку 100 тона притисок. 

Член 9 
Просториите од членот 5 на овој правилник мо-

раат најмалку да ги имаат следните уреди и опрема:, 
1) специјални апарати или печки за изгорување 

на сулфур; 
2) вертикална комора за сулфурирана на хмел, 

која се состои од три дела: прифаќач, сулфурана и 
испраќач на автоматска вага; 

3) хоризонтално решето, со капацитет од 2 тона 
за еден час работа; 

4) хоризонтална лента за довоз на хмел до ре-
шетото, во должина од најмалку 10 ш 

Член 10 
Просториите од членот 6 на овој правилник мо-

раат најмалку да ги имаат следните уреди и опрема: 
1) апарат за брзо утврдување влажноста на 

хмел; 
2) апарат за кондуктометриско утврдување на 

горчината на хмел; 
3) автоматска аналитичка вага; 
4) лабораториска маса: 
5) уред за органолептичко бонитирање на хмел: 
6) уред за утврдување на туѓи состојки во хмел 

(ливчиња и вејчиња). 

Член 11 
Просториите од членот 7 на ово1 правилник мо-

раат најмалку да ги имаат следните уреди и опре-
ма: 

1) потребен број рачни преси за приготвување 
мостри на хмел; 

2) потребна опрема односно уреди за чување мо-
стри на испорачан хмел; 

3) потребни уреди за ладење хмел. 

Член 12 
Деловните простории од членот 2 на овој пра-

вилник мораат да бидат снабдени со клима-уреди 
и со уреди за довлажнување односно дополнително 
сушење на хмел. 

Просториите од ставот 1 на овој член мораат да 
бидат специјално осветлени со сини сијалици, што 
даваат таква светлина која овозможува работа како 
при природна светлина. 

Член ia 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 3616 
9 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

др Боривое Јолиќ, с. р. 
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Врз основа на членот 12 од Уредбата за усло-
вите и постапката за воведување и наплатување 
дополнителни царини и компензаторни давачки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/67), во спогодба 
со сојузниот секретар за надворешна трговија, со-
јузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА 
КОН БАРАЊЕТО ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНА ЦАРИНА 
ИЛИ КОМПЕНЗАТОРНА ДАВАЧКА, КАКО И ЗА 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 

НА ТАА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Организациите од членот 7 став 1 од Уредбата 
за условите и постапката за воведување и наплату-
вање дополнителни царини и компензаторни давач-
ки (во понатамошниот текст: Уредбата) се должни 
кон барањето за поведување постапка за пропишу-
вање дополнителни царини да ја поднесат и след-
ната документација: 

1) за цената на односниот производ според која 
тој производ се увезува во Југославија; 

2) за цената на односниот или сличен производ 
на домашниот пазар на земјата увозничка (доми-
цилна цена) како и за височината на внатрешната 
такса и давачка за тој производ; 

3) за цената на односниот или сличен производ, 
според која земјата увозничка тој производ го из-
везува во трета земја; 

4) за цената на односниот или сличен производ 
според која тој производ се продава во меѓународ-
ната стоковна размена. 

2. Цените од точката 1 под 1, 3 и 4 на оваа на-
редба треба да се искажат на паритетот CIF однос-
но франко граница на земјата увозничка. 

3. Покрај документацијата од точката 1 на оваа 
наредба, подносителот на барањето поднесува и по-
датоци: 

1) за називот на производот, техничко-техно-
лошкиот опис на производот и распоредување на 
производот според Номенклатурата на Статистиката 
на надворешната трговија и Царинската тарифа, 
со шифрени ознаки; 

2) за цената на чинењето на производот и за 
продавната цена франко складиште на производи-
телот на односниот производ на домашниот пазар, 
со назначување на производителот; 

3) за обемот на своето производство, вкупната 
реализација, извозот и залихите на односниот про-
извод (во единица мера и вредносно). 

4. Ако поднесителот на барањето бара воведу-
вање компензаторна давачка, ќе поднесе веродос-
тојни податоци или ќе даде подетални известувања 
за тоа дека за односниот производ во земјата на 
потеклото или земјата извозничка се даваат ди-
ректни или индиректни субвенции и во кој износ. 

5. Покрај податоците наведени во точ. 1, 3 и 4 
на оваа наредба, подносителот на барањето може да 
поднесе' и друга документација и податоци за кои 
смета дека можат да користат при. утврдувањето на 
фактичната положба односно дали постојат услови 
за пропишување дополнителна царина или компен-
заторна давачка 

6 Подносителот на барањето е должен на ба-
рање од органот што ја води постапката да поднесе 
и други докази односно податоци врз основа на кои 
може да се утврди дека се исполнети условите од 
чл. 2, 3 и 5 од Уредбата. 

7. Барањата за поведување постапка за пропи-
шување дополнителна царина или компензаторна 
давачка, со документацијата и податоците од точ. 1 
и 3 до 5 на оваа наредба, организациите од членот 
7 став 1 на Уредбата А ги доставуваат на Сојузната 
стопанска комора. 

8, Сојузната стопанска комора примените ба-
рања со документацијата и другите податоци му ги 

доставува со свое мислење на Сојузниот секрета-
ријат за финансии. 

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

Бр. 3-4-9700/1 
26 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

596, 

Врз основа на членот 72 во врска со членот 52 
од Законот за печатот и за другите видови инфор-
мации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/60 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/65), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Б Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО 
НА КНИГАТА „TWENTY LETTERS TO А FRIEND" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на книгата „Twenty letters to а friend" 
(Дваесет писма до пријателот) од Светлана Алилуе-
ва, на странски јазик, во оригинал или превод, во 
издание на Hutchinson Со (Publishers) Ltd - Лондон 
или други издавачи. 

Б-3 бр. 65-2/114 
11 ноември 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Радован Стијачиќ, с. р. 

597. 

Врз основа на членот 40 ст. 1 и 4 од Законот за 
матичните книги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/65), во спогодба со генералниот директор на Со-
јузниот завод за статистика, сојузниот секретар за 
внатрешни работи пропишува 

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

1. Во Упатството за обрасците за доставување 
статистички податоци до органите на статистичката 
служба („Службен лист на СФРЈ" бр 14/66) во точ-
ката 1 став 1 одредбата под 2 се брише. 

2. Обрасците Дем. 1, Дем. 2, Дем. 3 и Дем. 4, кои 
се отпечатени кон Упатството за обрасците за до-
ставување статистички податоци до органите на 
статистичката служба и кои се негов составен дел, 
се заменуваат со нови обрасци Дем. 1, Дем. 2, Дем. 
3 и Дем. 4, кои се отпечатени хон ова упатство и 
се негов составен дел. 

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

П - бр. 05-3/5 
10 ноември 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачиќ, с. р' 
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СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

СТАТИСТИЧКО ЛИВЧЕ 
ЗА РАЃАЊЕ 

Упатство од ССВР во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 46/67 Образец Дем. 1 2 1 

Општина I I 1 1 
Место на раѓањето 

Седиште на матичарот 

Запишано во матичната книга на родените за матичното подрачје 
под текушт број на 196 

1. Детето е родено: живо . 
мртво 

2. Име на детето: 

3. Пол на детето: машко , 
женско 

4. Датум на раѓањето 

ден, месец, година 
часот (0—24) 

5. Живеалиште на мајката: 
место 

општина 

република вид 
населба 

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

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

Се запишува бројот на 
децата вкупно 
За 9 и повеќе се за-
пишува 9 

Непознато Y 

живородени -

мртвороден 

8. Колку деца мај,ката родила во овој брак (сме-
тајќи го и ова дете): 

Се з-апишува бројот на 
децата вкупно 
За 9 и повеќе се за-
пишува 9 

Непознато Y 

'Ако е детето родено 
i вонбрачно X 

живородени -

мртвородени 

- I 

9. Дали е детето родено во брак или вон брак: 
во брак . 

10. Датум на склучувањето на 
брак: 

1 I 1 ден, месец, година 1 I 1 

ПОДАТОЦИ ЗА МАЈКАТА 

11. Презиме и име: 

12. Датум на раѓањето. 

ден, месец, година 

ПОДАТОЦИ ЗА ТАТКОТО 

13. Презиме и име: 

14. Датум на раѓањето: 

ден, месец, година 

де. П). 
Матичар, 
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СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА Упатство од ССВР во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 46/67 I о б р а з е ц ^ 2 Ј З Ј П \ 

СТАТИСТИЧКО ЛИВЧЕ 
ЗА СЛУЧАЈ НА СМРТ 

Општина 

Место на смртта 

Седиште на матичарот 
Запишано во матичната книга на умрените за матичното подрачје -
под текушт број - на —- 196 

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

2. Пол: 
машко . 
женско 

3. Датум на смртта: 

ден, месец, година 
часот (0—24) 

4. Датум на раѓањето: 

ден, месец, година 

часот (0—24) 
(само за деца до 7 дена) 

5. Живеалиште: 

место 

општина 
република 

I I 

вид 
населба 

6. Брачна состојба: 
неженет — немажена , t i t Ђ 1 
женет — мажена ѕ џ В i I С 2 

Ђ 3 
разведен - разведена . i С S 9 4 
непознато k . e . ѕ m 9 S 9 

7. Занимање: 

(За активни лица да се запише занимањето што 
лицето го вршело пред смртта, за лица со ли-
чен приход: личен пензионер, уживател на ин-
валиднина и сл., а за издржувани лица: дете, 
ученик, домаќинка и др.) 

8. Каде настапила смртта и кој ја утврдил 
смртта: 

смртта настапила во здравствена 
установа 1 
во стан или на друго место, а смрт-
та ја утврдил: 

лекар 2 
друго лице . . . . i . . с . 3 

9. Дали умрениот 
која умрел: 

да . ф ѕ . 
не . . . . 

бил лекуван од болеста од 

10. Кој дал податоци за причината на смртта: 
1 
2 
3 
4 
5 

лекар што лекувал 
обдуктор . . . ! 

- лекар — прегледувач на мртовци 
лаик — прегледувач на мртовци , 
пријавите лет 

11. Причина на смртта: 
(од потврдата за смртта пре-
пишува лекарот во статис-
тички органи) 

12. Вид на насилна смрт: 
несреќен случај . 
самоубиство . . 
убиство 
смртна казна . . 

ПОДАТОЦИ ЗА НАСИЛНА СМРТ 

13. Надворешна причина на на-
силната смрт: 

(М. П.) Матичар, 
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СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

СТАТИСТИЧКО ЛИВЧЕ 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА БРАК 

(ВЕНЧАНА) 

Упатство од ССВР во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 46/67 Образец Дем. 3 7 1 

Општина 

Место на венчањето 
Седиште на матичарот 

Запишано во матичната книга на венчаните за матичното подрачје 
под текушт број на 

ПОДАТОЦИ ЗА МЛАДОЖЕНЕЦОТ 

1. Презиме и име: 

2. Поранешната брачна состојба: 
неженет 
вдовец 
разведен . . . . . . . 

3. Кој брак е по ред: 
прв . . . ^ 
втор . . . . 
трет и повеќе 

4! Датум на раѓањето: 

ден, месец, година 

5. Живеалиште пред стапување-
то во брак: 

место 

општина 

република 

М М 

вид 
населба 

196 

ПОДАТОЦИ ЗА НЕВЕСТАТА 

6. Презиме и име: 

7. Поранешната брачна состојба: 
немажена 1 
вдовица 2 
разведена . . . . . . . . . 3 

8. Кој брак е по ред: 
Прв . . . . . . . . 4 . . . 1 
втор 2 
трети и повеќе 3 

9. Датум на раѓањето: 

ден, месец, година 

(М. П.) 
' Матичар, "I 
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СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА Образец Дем. 4 

(Упатство од ССВР во ,.Служ- I 
бен лист на СФРЈ", бр. 46/67 ј 

Општина 
Сед-иште не матичарот -

ПРЕГЛЕД НА УПИСИТЕ ВО МАТИЧНИТЕ КНИГИ 
ВО МЕСЕЦ 196— ГОДИНА 
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(Забелешките за поништени уписи се наоѓаат на втората страна) Врз основа на матичните книги 
горните податоци ги внесол 

Матичар, 

Забелешка на матичарот за поништените уписи 
(да се наведе текуштиот број на уписот и причи-
ната за поништувањето) 
Матична книга на родените - - - - - - - -

Матична книга на умрените 

Матична книга на венчаните 

Други забелешки на матичарот: 

До Заводот за статистика на Општината 

во 

Во прилог се доставуваат статистички ливчиња 
зв месец - 196— година, и тоа: 
1) за раѓање — Дем. 1 ливчиња 
2) за смрт — Дем. 2 ливчиња 
3) за венчање — Дем. 3 ливчиња 

На 196—година Матичар, 
во 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за работни-
те организации што суровините и другите репродук-
циони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезу-
ваат во определен однос Опрема остварениот девизен 
прилив по извозот во 1968 година, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 40/67, се поткраднале долу 
наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИ-
ОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, 
ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕДЕЛЕН ОДНОС СПРЕ-

МА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО 
ИЗВОЗОТ ВО 1968 ГОДИНА 

Во насловот наместо зборот: „износ" треба да 
стои: „однос". 

Во точката 3 став 2 наместо зборот: „Распредел-
бата" треба?да стои: „Прераспределбата". 

Во точката 4 став 1 наместо зборовите: „во из-
возот" треба да стои: „по извозот"; во ставот 3 на^ 
место зборот: „извозот11 треба да стои: „увозот". 

Во точката 5 став 1 наместо зборовите: „односно 
групации" треба да стои: ,,на односната групација". 

Во точката V наместо Зборовите? „до извозот" 
треба да с т и : „на извозот". 

Во точката 12 наместо зборовите: „односи на 
производствените" треба да стои: „односни произ-
водствени". 

Во точката 14 став 3 наместо зборовите: „на ос-
тварениот" треба да стои: „остварен со". 

Во точката 15 став 1 наместо зборовите: „оства-
рениот увоз" треба да стои: „остварениот извоз". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 8 ноември 
1967 годиш. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Конкурсот за давање 
средства за финансирање на научноистражувачка! 
проект „Рационализација на процесот на учењето 
во школската настава", објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 44/67, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА КОНКУРСОТ ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ-
ОТ ПРОЕКТ „РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЦЕ-

СОТ НА УЧЕЊЕТО ВО ШКОЛСКАТА 
НАСТАВА" 

Во точката 8 наместо бројот: „30" треба да стои: 
и'45". 

Од Сојузниот фонд да финансирање на науч-
ните дејности, Белград, 10 ноември 1967 година. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА У-
КИНУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОДЛУКИТЕ И 
РЕШЕНИЕТО НА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИ-
ТЕ СЛАВОНСКИ БРОД, БОСАНСКИ ШАМАЦ, БИ-
ЕЛИНА, МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА, СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА, БОГАТИ Ќ И ПОЖАРЕВАЦ, ШТО 
СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПРОПИШУВАЊЕ НАДОМЕ-
СТОЦИ ЗА ВАДЕЊЕ ЧАКАЛ И ПЕСОК ОД БРЕ-

ГОВИТЕ И РЕЧНИТЕ КОРИТА 
Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја за-

конитоста на одредбите со кои се пропишува надо-
месток за вадење чакал и песок од бреговите и реч-
ните корита содржани во: Одлуката на Собранието 
на општината Славонски Брод за особено искори-
стување на брегот и водената површина на реката 
Сава, Одлуката на Собранието на општината Босан-
ски Шамац за утврдување височината на надоме-
стокот за вадење чакал и песок од брегот односно 
водата на реките Босна и Сава, Одлуката на Собра-
нието на општината Биел ина за измени и допол-
ненија на Одлуката за височината на надоместокот 
за користење на савекиот и дринскиот брег на под-
рачјето на општината Биелина, Одлуката на Собра-
нието на општината Ма жванска Митровица за трета 
измена и дополнение на Одлуката за искористува-
н а пристаништето на територијата на општината 
Ј^ачванска Митровица, Одлуката на Собранието на 
општината Сремска Митровица за измена на Тари-
фата за надоместокот за користење на Савскиот 
брег на подрачјето на општината Сремска Митрови-
ца, Одлуката на Собранието на општината Богатиќ 
за II измена и дополнение на Одлуката за иско-
ристување на реките и бреговите на територијата 
на општината Богатиќ и Решението на Собранието 
на општината Пожаревац за измена на Тарифата за 
надоместокот за посебно користење на бреговите на 
реките Велика Морава и Дунав на подрачјето на 
општината Пожаревац — врз основа на јавната рас-
права одржана на 19 октомври 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинуваат: 
— членот 3 став 1 точ. 1 и 2 на Одлуката на 

Собранието на општината Славонски Брод за осо-
бено искористување на брегот и водената површина 
на реката Сава, бр. 02-6544/1-1963 од 25 јули 1^63 
година; 

— чл. 1, 2 и 4 од Одлуката на Собранието на 
општината Босански Шамац за утврдување висо-
чината на надоместокот за вадење чакал и песок од 
брегот односно водата на реките Босна и Сава. бр. 
03-228/1-64 од 14 февруари 1964 година; 

— Одлуката на Собранието на општината Бне-
лина за измени и дополненија на Одлуката за висо-
чината на надоместокот за користење савскиот и 
дринскиот брег на подрачјето на општината Биели-
на, бр. 01/II-1208/I-64 од 10 декември 1964 година: 

— членот 2 од Одлуката на Собранието на оп-
штината Мачванска Митровица за трета измена и 
дополнение на Одлуката за искористување приста-
ништето на територијата на опитната Мачванска 
Митровица, бр. 01-4896/1 од 12 декември 1964 годи-
на; 

— Одлуката на Собранието на општината Срем-
ска Митровица за измена на Тарифата за надоме-
стокот за користење на Садениот брег на подрачјето 
на општината Соемска Митровица, бр. 01-22112/64 од 
12 декември 1964 година: 

— Одлуката на Собранието на општината Бога-
тиќ за П измена и дополнение на Одлуката за иско-
ристување на реките^ и бреговите на територијата 
на општината Богатиќ, бр. 88/64 од 4 декември 1964 
година; 

— Решението на Собоанието на општината По-
жаревац за измена на Тарифата за надоместокот 

за посебно користење на бреговите на реките Вели-
ка Морава и Дунав на подрачјето на општината 
Пожаревац, бр. 01-18249/1 од 30 октомври 1964 годи-
на. 

2 Правното дејство на оваа одлука тече од 2 
јуни 1967 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ4', „Службени вјесник опќине Славонски 
Брод", „Службени гласник општине Босански Ша-
мац", „Службени гласник општине Бијељина", 
,,Сремске новине — службени део", „Службени лист 
на општините: Шабац, Богатиќ, Владимирци. Коце-
љево и Осечина" и „Службени гласник општине По-
жаревац". 

4. Уставниот суд на Југославија ја донесе'оваа 
одлука од следните причини: 

Собранијата на општините Славонски Брод, Бо-
сански Шамац, Биелина. Мачванска Митровица, 
Сремска Митровица. Богатиќ и Пожаревац, врз 
основа на овластувањето содржано во членот 58 
во врска со членот 56 на Основниот закон за иско-
ристувањето на луките и пристаништата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 24/61 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/65), во одлуките донесени во текот на 1963 и 
1964 година пропишаа плаќање надоместок за изва-
дени количини чакал и песок од бреговите и од кори-
тата на реките Саве, Босна и Дрина, Велика Мо-
рава, Дунав и Други реки на територијата на тие 
општини. 

Работничкиот совет на Багерско-бродарското 
претпријатие во Белград, сметајќи дека наведените 
прописи на општинските собранија во делот во кој 
одредуваат плаќање надоместок за вадење чакал и 
песок од речните корита се незаконит^ на 24 јуни 
1965 година му поднесе предлог на Судов да ја оцени 
законитоста на тие прописи. 

Членот 56 од Основниот закон за искористува-
њето на луките и пристаништата, кој во времето на 
поднесувањето на предлогот беше во сила, ги овла-
сти општинските собранија да можат да им дозво-
лат на стопански и општествени организации уста-
нови, други општествени правни лица и граѓани по-
себно користење на брег во кое го набројува и ва-
дењето од брегот или од морето односно од водата 
— камен, чакал и песок, а членот 58 од тој закон 
пропиша за посебното користење на брегот (член 56) 
да се плаќа надоместок, а височината и начинот за 
плаќање на надоместокот за посебно користење на 
брегот да ги одредуваат општинските собранија со 
тарифата што тие ја донесуваат. 

Разгледувајќи го предлогот на работничкиот со-
вет на Багерско-бродарското претпријатие — Бел-
град на седницата одржана на 28 октомври 1965 го-
дина, Уставниот суд на Југославија врз основа на 
членот 17 став I точка 1 и членот 61 став 1 од За-
конот за Уставниот суд на Југославија реши да 
поведе по сопствена иницијатива постапка за оце-
нување уставноста на членот 58 од Основниот закон 
за искористувањето на луките и пристаништата. 
Бидејќи надлежните органи на сојузната управа 
предложија Судов во смисла на членот 24 од Зако-
нот за Уставниот суд на Југославија да им одобри 
рок за поднесување предлог до Сојузната скупшти-
на за измена на Основниот закон за искористува-
њето на луките и пристаништата, во врска со тоа е 
решено да се одложи донесувањето одлука во 
постапката за оценување законитоста на наведени-
те општински одлуки. Со Законот за измена и до-
полнение на Основниот закон за искористувањето 
на луките и пристаништата („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 23/67) членот 56 на О с н о в н а закон е 
изменет во таа смисла што зборовите: „вадење од 
брегот или од морето односно од водата — камен, 
чак^л, песок и сл." се бришени, а одредбата на но-
виот член 59а пропиша вадењето од морскиот брег 
или морето односно од брегот или водата на внатре-
шните пловни патишта — на камен, чакал и песок 
да се врши под условите определени со заков на 
републиката. 
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Според тоа, со влегувањето во сила на Зако-
нот за измена и дополнение на Основниот закон за 
искористувањето на луките и пристаништата т. е. 
од 2' јуни 1967 година, плаќањето надоместок за ва-
дење камен, чакал и песок од морскиот брег или 
морето, од брегот или водата на внатрешните плов-
ни патишта се регулира на начинот определен со 
републички закон. Со оглед на тоа дека членот 58 
од Основниот закон за искористувањето на луките 
и пристаништата повеќе не им дава овластување на 
собранијата на општините да пропишуваат плаќање 
надоместок за изваден камен, чакал и песок од мор-
скиот брег или морето односно од брегот или во-
дата на внатрешните пловни патишта, Уставниот 
суд ценејќи ја согласноста на наведените. општин-
ски прописи со Основниот закон за искористување-
то на луките и пристаништата утврди дека се не-
законита, па ги укина тие прописи. 

Судот одреди правното дејство на оваа одлука 
да тече од 2 јуни 1967 година од причина што на 
тој ден престана да важи прописот врз основа на 
кој собранијата на општините ги имаат донесено у-
кинзтите одлуки и укинатото решение. 

5. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија одржана на 11 октомври 
1967 година. 

У бр. 228/65 
11 октомври 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и од Уставниот амандман I точка 3, во врска 
со членот 6 став 3 од Законот за Наградата на Анти-
фашистичкото веќе на народното ослободување на 
Југославија, Сојузната скупштина, на предлог од 
Комисијата за избор и именувања, на седницата на 
Сојузниот собор од 8 ноември 1967 година и на сед-
ницата на Соборот на народите од 9 ноември 1967 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧ-
КОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се разрешува, на свое барање, од должноста 
член на Одборот за Наградата на Антифашистичко-
то веќе на народното ослободување на Југославија 
др Иво Бариќ, академик од Загреб. 

2. За член на̂  Одборот за Наградата на Анти-
фашистичкото веќе на народното ослободување на 
Југославија се именува др Фрањо Когој, редовен 
член и потпретседател на Југословенска академија 
зи'аности и умјетности во Загреб. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 900 
10 ноември 1967 година 

Белград 

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

Потпретседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 

Живко Жижиќ, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИ-
СТЕР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ПАРАГВАЈ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ 

I 
Се отповикува 
Павле Бојц од дол нож ста на извонреден пра-

теник и ополномоштен -министер на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Па-рагвај. 

II 
Се назначува 
Иван Баќун, досегашен советник на државниот 

секретар за надворешни работи, за извонреден пра-
теник и ополномоштен министер на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Парагвај. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 109 
25 август 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 102 од Законот за сојуз-

ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАЦИОНАЛНА 
КОМИСИЈА ЗА ООН ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И 

КУЛТУРА (UNESCO) 

1. Се разрешува др Антон Вратуша од функци-
јата претседател на Југословенската национална 
комисија за ООН за просвета, наука и култура 
(UNESCO). 

2. Се назначува Марија Вилфан, директор на 
Цанкарјева заложба во Љубљана, за претседател на 
Југословенската национална комисија за ООН за 
просвета, наука и култура (UNESCO). 

Б. бр. 179 
25 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

ЈМика Шпиљак, с. р, 
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Врз основа на членот 6 од Законот за усогласу-
вање со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен, совет донесува 

Р Е Ш Б Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ „РУЃЕР БОШКО-

ВИЌ" ВО ЗАГРЕБ 

1. Во советот на Институтот „Руѓер Бошковиќ" 
во Загреб делегираат свои претставници: 

1) Сојузниот совет за координација на научните 
дејности; 

2) Советот за научна работа на СР Хрватска; 
3) Стопанската комора на СР Хрватска; 
4) Природнословно-математичкиот факултет на 

Свеучилиштето во "Загреб. -
2. Стопанската комора на СР Хрватска и При-

роднословно-математичкиот факултет на Свеучи-
лиштето во Загреб ќе делегираат по два претстав-
ника,^ а Сојузниот совет за координација на науч-
ните дејности и Советот за научна работа на СР 
Хрватска по еден претставник. 

3. На првите делегирани претставници на Сто-
панската комора на СР Хрватска и на Советот за 
научна работа на СР Хрватска мандатот на член на 
Советот на Институтот „Руѓер Бошковиќ" им трае 
една година. 

Б. бр. 177 
25 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

4) Медицинскиот факултет во Љубљана; 
5) Републичкиот секретаријат за просвета и 

култура на СР Словенија; 
6) Стопанската комора на СР Словенија; 
7) Фондот Борис Кидрич во Љубљана; 
8) Сојузот на истражувачките организации во 

Словенија; 
9) Сојузната комисија за нуклеарна енергија. 

2. На претставниците на Фондот Борис Кидрич, 
Сојузот на истражувачките организации на Слове-
нија, Медицинскиот факултет во Љубљана и Сто-
панската комора на СР Словенија мандатот им трае 
една година. 

Б. бр. 178 
25 октомври 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Одлука за распоредот на работното време 
во сојузните органи на управата, сојуз-
ните совети и сојузните организации — 1069 

593. 

594. 

595. 

Правилник за легитимациите на овлас-
тените службени лица во органите на 
внатрешните работи — - - - 1069 
Правилник за минималните технички ус-
лови за вршење промет на хмел на го-
лемо - - - - - - - - - - 1071 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО СОВЕТОТ НА НУКЛЕАРНИОТ ИНСТИТУТ 

„ЈОЖЕФ ШТЕФАН" ВО ЉУБЉАНА 

1. Во советот на Нуклеарниот институт „Јожеф 
Штефан" во Љубљана делегираат свои претстав-
ници: 

1) Словенечката академија на науките и умет-
ностите; 

2) Факултетот за природни науки и технологија 
во Љубљана; 

3) Ел биротехничкиот факултет во Љубљана; 

596. 

(g) 

Наредба за документацијата што се под-
несува кон барањето за поведување по-
стапка за пропишување дополнителна ца-
рина или компензаторна давачка, како и 
за начинот и постапката за доставување 
на таа документација — — — — — 1073 
Решение за забрана внесувањето и рас-
турањето на книгата „Twenty letters to а 
friend" - - - - - - - - - 1073 
Упатство за измени на Упатството за об-
расците за доставување статистички пода-
тоци до органите на статистичката служба 1073 

Исправка на Одлуката за работните организа-
ции што суровините и другите репродук-
циони материјали, чиј увоз е регулиран, ги 
увезуваат во определен однос спрема о-
стварениот девизен прилив по извозот во 
1968 година - - - - - - - - 1077 

Исправка на Конкурсот за давање средства за 
финансирање на научноистражувачкиот 
проект „Рационализација на процесот на 
учењето во школската настава" — — — 1077 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
укинување на одредбите од одлуките и 
решението на собранијата на општините 
Славонски Брод, Босански Шамац, Бие-
лина, Мачванска Митровица, Сремска 
Митровица, Богатиќ и Пожаревац, што се 
однесуваат на пропишување надоместоци 
за вадење чакал и песох од бреговите и 
речните корита — — — — — — — 1078 

Издава Новинска, установа „Службен лист иа СФР.? Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 224 
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