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491. 

Врз основа на членот 102 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЈУГОСЛОВЕН. 
СКАТА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУ-
ВАЊЕ НА МОРЕТО И ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИ-

ТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

Член 1 
Се основа Југословенска комисија за заштита од 

загадување на морето и водите на внатрешните 
пловни патишта (во понатамошниот тркст: Коми-
сијата), како самостојна организација што врши оп-
ределени работи на соработка со меѓународните ор-
ганизации. 

Член 2 
Комисијата: 
1) ги разгледува проблемите на загадувањето на 

морето и водите на внатрешните пловни патишта со 
масло, отпадоци на течни горива и нивни мешавини; 

2) ги разгледува и им предлага на надлежните 
органи и организации мерки што треба да се пре-
земат за спречување на загадувањето на морето и 
водите на внатрешните пловни патишта; 

3) соработува со меѓународните организации што 
се занимаваат со заштитата на водите од загаду-
вање и со националните организации на земјите 
членки на тие меѓународни организации. 

Член 3 
Комисијата ја сочинуваат претседателот и оп-

ределен број членови, што ги именува Сојузниот из-
вршен совет. 

Членовите на Комисијата се именуваат од ре-
довите на претставниците на заинтересираните ор-
гани и организации во областа на поморското и 
внатрешната пловидба, како и од редовите на прет-
ставниците на другите органи и организации што ќе 
ги определи Сојузниот извршен совет. 

Претседателот и членовите на Комисијата се 
именуваат на време од две години и по истекот на 
тоа време можат да бидат повторно именувани. 

Член 4 
Комисијата работи според деловникот, што сама-

та го донесува. 
Член 5 

Стручните и административните работи за пот-
, ребите на Комисијата ги врши Сојузниот секрета-
ријат за стопанство. 

Сојузниот секретаријат за стопанство го опре-
делува секретарот на Комисијата од редот на ра-
ботниците на Секретаријатот. 

Секретарот на Комисијата ги приготвува и ги 
организира работите во врска со работата на Коми-
сијата и со спроведувањето на нејзините заклучоци, 
и врши други работи од делокругот на Комисијата 
што ќе му ги довери претседателот на Комисијата. 

Член 6 
Средствата за функционалните расходи на Ко-

мисијата (одржување седници, патни трошоци и сл.) 
се обезбедуваат во сојузниот буџет. 

Средствата за работата на Комисијата во 1969 
година ќе се обезбедат од текуштата буџетска ре-
зерва на сојузниот буџет за 1969 година. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
е претседателот на Комисијата. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 147 
17 септември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

492. 

Врз основа на членот 47 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69 и 20/69), во врска со точката 5 став 2 од 
Одлуката за условите за склучување заеми кај Ме-
ѓународната банка за обнова и развој („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/68), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТРАНСФЕР НА ДОБИВКАТА НА СТРАНСКИ 
ИЗВЕДУВАЧ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД 
ЗАЕМИ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБ-

НОВА И РАЗВОЈ 

1. Странски изведувач на инвестициони работи 
во Југославија за кои е добиен заем од Меѓународ-
ната банка за обнова и развој, има право на тран-
сфер на добивката остварена со изведувањето на 
тие работи, намалена за износот на данокот на до-
бивка и другите давачки. 

Трансферот на добивката од ставот 1 на оваа 
точка го одобрува домашниот инвеститор од девиз-
ните средства добиени за тие работи од заемите од 
Меѓународната банка за обнова и развој. 

2. Трансферот на износот на добивката од точ-
ката 1 на оваа одлука се врши според официјалниот 
курс во валутата на земјата во која странскиот из-
ведувач на работите го има своето седиште. 

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

Р. п. бр. 146 
17 септември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
МитЈа Рибичич, с. р. 
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493. 
Врз основа на членот 58 од Основниот закон за 

заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ШТЕ-
ТНИЦИ ЧИЕ СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ Е ОД 

ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

1. Во Одлуката за определување на растителните 
болести и штетници чие спречување и сузбивање е 
од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/65) во точката 1 во одредбата под в), 
по редниот број 18 се додаваат пет нови редни 
броеви, кои гласат: 

в 19 Fusarium ѕрр. 
20 Marssonina brunnea (Ell. et Ev.) P. Magn. 
21 Melampsora pinitroqua Rostr. 
22 Pollaccia elegans Serv. 
23 Spongospora subterranea (Wallr). Johnson (са-

мо за семенски компир)". 
Во одредбата под г), по редниот број 35 се до-

даваат девет нови редни броеви кои гласат: 
36 Agrilus suvorovi populneus Schaef. 
37 Argyresthia fundella F. R. 
38 Sheimatobia brumata L. 
39 Gypsonoma aceriana Dup. 
40 Hibernia defoliaria L. 
41 Ips spp. 
42 Nygmia phaerrhoea L. 
43 Thaumatopoea processionea L. 
44 Thrips tabaci LincU. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 148 
17 септември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

494. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕ-
ТО НА ВЕСНИКОТ ,,LE FIGARO", БРОЈ 7772 ОД 10 

СЕПТЕМВРИ 1969 ГОДИНА 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на дневниот весник „Le Figaro", број 7772 
од 10 септември 1969 година кој излегува во Париз, 
на француски јазик. 

495. 

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

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

АЛАТИ v е 

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

Машински ножеви. Ножеви за из-
работка на надворешен метрички на-
вој со триаглест ISO-профил — — JUS К.С1.030 

- Машински ножеви. Ножеви за из-
работка на внатрешен метрички навој 
со триаглест ISO-профил — — — JUS К.С1.031 

Машински ножеви. Ножеви со 
плочички од тврд метал за изработ-
ка на жлеб на ременици за клинести 
ремени - - - - - - - - - JUS К.С1.070 

Плочички од тврд метал за лесна 
обработка - - - - - - - JUS К.С1.150 

Плочички од тврд метал за ноже-
ви за копирно стружење — — — JUS К.С1.152 

Плочички од тврд метал за ма-
шински ножеви за изработка на жлеб 
на ременици за клинести ремени — JUS К.С1.153 

Плочички од тврд метал за врете-
нести глодала, развртувачи и впуш-
тачи - - - - - - - - JUS K.D0.200 

Макарести глодала со всадени 
ножеви — — — — - — - — JUS K.D2.065 

Аголни глодала, еднострани, со 
плочички од тврд метал — — — — JUS K.D2.078 

Аголни глодала со напречен 
жлеб, еднострани, со плочички од 
тврд метал — — — — — — — JUS K.D2.079 

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

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

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Резни плочички од тврд метал за 
плиток рез - - - - - - - JUS К.С1.150 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за резни плочички, глодала, вијци, клинови и 
жлебови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54); 

Резни полочички од тврд метал за 
глодала, развртувачи и впуштачи — JUS K.D0.200 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за глодала и машински ножеви („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/54). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1970 година. 

Bp. 12- 5134/1 
5 септември 1969 година 

Белград 
Б-3 бр. 650-1-5/160 

11 септември 1969 година 
Белград 

Заменик сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Момчило Драговиќ, с. р. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 



Четврток, 25 септември 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 40 - Страна 1115 

496. 

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

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

ЗА ТЕЧНИТЕ ГАСОВИ ПРОПАН-БУТАН 

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

Вентили за садови за комприми-
рани гасови. Вентили за шишиња за 
течните гасови пропан-бутан. Тех-
нички прописи за изработка и испо-
рака - - - - - - - - - JUS М.С5.390 

Челични садови за течни гасови. 
Заварени челични шишиња за про-
пан-бутан за полнење 3 kg - — - JUS M.Z2.516 

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

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

4. Престанува да важи следниот југословенски 
стандард: 

Вентили за садови за комприми-
рани гасови. Вентили за шишиња за 
течните гасови пропан-бутан. Тех-
нички прописи за изработка и испо-
рака - - - - - - - - - JUS М.С5.390 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за челични шишиња за течните гасови пропан-
-бутан и за вентили за тие шишиња („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 9/59). 

Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1970 го-
дина. 

Бр. 11-5133/1 
5 септември 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

497. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НАВОЈ 

ЗА ВИЈЦИ ЗА ЛИМ 

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

Навој за вијци за лим — — — JUS М.В0.100 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

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

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ја-
нуари 1970 година. 

4. Престанува да важи следниот југословенски 
стандард: 

Навои за.виоци за лим — — — JUSM.B0.100 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за одвивани крстести, за крстести зарези за виоци, 
за навои за виоци за лим и за виоци за лим („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/57). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на 
ова решение престанува да важи на 1 јануари 1970 
година. 

Бр. lla-5131/l 
5 септември 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р, 

498. 

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

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

ТРКАЛЕЗНА ЧЕЛИЧНА ЖИЦА 

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

Челична жица за расцепки, полу-
тркалезна — — — — — — — JUS С.В6.112 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1970 година. 

4. Престанува да важи следниот југословенски 
стандард: 

Челичен тел за расцепки, полу-
тркалест - - - - - - - JUS С.В6.112 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на црната и обоената металургија 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/55). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1970 го-
дина. 

Бр. 04-5132/1 
5 септември 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, 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, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД 

I 
Се назначува 
Јокаш Бра јовиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка ,Федеративна Репубг 
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лика Југославија во Бурманска Унија, досегашен 
извонреден пратеник и ополномоштен министер на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Кралството Тајланд, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Кралството Тајланд, 
со седиште во Рангун. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. Г
Ј 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 144 
15 септември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 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 ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ЦАРСТВОТО ЕТИОПИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЦАРСТВОТО 

ЕТИОПИЈА 

I 
Се отповикува 
Димитрие Ваја лица од должноста извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Царството 
Етиопија. 

II 
Се назначува 
Јоже Инголич, досегашен пратеник на Соборот 

на народите на Сојузната скупштина, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Царството 
Етиопија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 157 
15 септември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с, р. 

\ 
НАИМЕНУВАЊА 

Врз основа на членот 217 точка 7 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА 

1. Се разрешуваат од должноста член на Коми-
сијата за одликувања: , 
л Васиљевиќ Живан, пратеник на Соборот на на-

родите на Сојузната скупштина, 
Скенџиќ Вајо, пратеник на Соборот на народите 

на Сојузната скупштина, 
Туџаров Васил, член на Извршниот одбор на 

Сојузната конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Југославија. 

2. За членови на Комисијата за одликувања се 
именуваат: 

Крстиниќ Мирјана, "член на Сојузниот извршен 
совет, 

Јагер Јожа, член на Централниот совет на Со-
јузот на синдикатите на Југославија, 

Кешетовиќ Мухамед, член на Извршниот од-
бор на Сојузната конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Југославија. 

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

Р. бр. 159/1 
9 септември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

491. Уредба за основањето и работата на Ју-
гословенската комисија за заштита од за-
гадување на морето и водите на внатреш-
ните пловни патишта — — — — — 1113 

492. Одлука за трансфер на добивката на 
странски изведувач на инвестициони ра-
боти во Југославија што се финансираат 
од заеми на Меѓународната банка за об-
нова и развој — — — — — — — 1113 

493. Одлука за дополненија на Одлуката за 
определување на растителните болести и 
штетници чие спречување и сузбивање е 
од интерес за целата земја — — — — 1114 

494. Решение за забрана на внесувањето и 
""растурањето на весникот ,,Le Figaro", број 
7772 од 10 септември 1969 година — — 1114 

495. Решение за југословенските стандарди за 
резни алати — — — — — — — — 1114 

496. Решение за југословенските стандарди за 
опрема за течните гасови пропан-бутан — 1115 

497. Решение за југословенскиот стандард за 
навој за вијци за лим — — — — — 1115 

498. Решение за југословенскиот стандард за 
полутркалезна челична жица — — — 1115 
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