
,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува 
во издание на српскохрватски однос-
но хрватскосрпски. словенечки и 
макодопски јазик - Огласи според 
тарифата - Жиро-сметка ка ј Служба-
та на општественото книговодство ча 
т о п л а т а посебни излани1а и огласи 

Ш-3 211-2 

Четврток, 4 декември 1969 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 52 . ГОД. XXV 

Цена на овој број е 2,00 динари. 
Пргтплата за I W година изнесува 
СО - див - Редакција: Улица Јована 
Ристиќа бр I Поштенски фах 221 -
Телефони' пентоала 50-931 50-932. 51-933 
и 50-914: Служба за претплата 51-732. 

Поопасна огтгжбд 51 671 

613. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШ-

НАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 
1Ѕ68 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за завршната сметка на 
сојузниот буџет за 1968 година, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот на наро-
дите од 26 ноември 1969 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 26 ноември 1969 
година. 

ПР бр. 842 
27 ноехмври 1969 година 

Белград 

Претседател на Републи-
ката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ 

БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 

Член 1 
Во 1968 година остварените приходи и потроше-

ните средства изнесуваат, и тоа: 

вкупен износ на остварените при-
ходи по билансот на буџетот — 

вкупен износ на потрошените сред-
ства спрема распоредот на при-
ходите по билансот на буџетот — 

остварен вишок на приходи — — 
Член 2 

Од остварениот вишок на приходи од членот 1 
на овој закон износот од 32,000.000 динари ќе се из-
двои во корист на сметката на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството, во смисла на членот 2 
став 1 од Законот за издвојување дел на приходот 
на федерацијата од сојузниот данск на промет на 
стоки на мало за инвестиции во стопанството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/69), а износот од 
5,262.090,15 динари ќе се користи за покритие на 
ненамирените обврски од 1968 година за регрес на 
претпријатијата за пренос на електрична енергија. 

Член 3 
Прегледот на предвидените и остварените при-

ходи и прегледот на извршувањето на општиот рас-
поред на приходите се наоѓаат во билансот на сојуз-
ниот буџет за 1968 година, кој гласи: 

Динари 

10.828,760.697,58 

10.791,498.607,43 

37,262.090,15 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА СОЈУЗНИОТ , БУЏЕТ 

1. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

Форма Потфор-
на ма на Вид приходи Реден Предвидено 

при- при- број Предвидено според ребалан- Остварено 
ходи ходи според буџетот сот на буџетот 

1 2 3 4 5 6 7 

I ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕ-
НИ ПРИХОДИ 

Вид 1. Придонеси 
11 111 Придонес од личниот доход од 

работен однос 001 2 199,420 ООО 2 340,000.000 2 293,002 961,49 

Вкупно формата на приходите 
11. (001) 003 2.199,420.000 2.340,000 000 2.293,002 961,49 

12 121 Придонес од личниот доход од 
земјоделска дејност 004 320,000.000 250,000.000 235,902.218,25 

Вкупно формата на приходите 
12 (004) 006 320,000.000 250,000.000 235,902.218,25 

Вкупно видот 1. Придонеси (003 + 006) 020 2.519,420.000 2.590,000.000 2.528,905.179,74 
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1 2 3 4 5 6 7 

Вид 2. Даноци 
21 211 Данок на промет на стоки на 

мало 021 4.400,000 ООО 4.648,787.000 4.434,112.897,37 
212 Данок на промет на надоместоци 

за услуги 022 790,000.000 899,500.000 921,331.122,28 

Вкупно формата на приходите 
21 (021 и 022) 027 5 190,000 000 5 548,287.000 5.355,444.019,65 

Вкупно видот 2. Даноци (027) 036 5 190,000 ООО 5.548,287.000 5.355,444.019,65 

Вид 3. Такси 
34 
35 

Конзуларни такси 
Царински такси 

040 
041 

21,000.000 
19,000 ООО 

21,000.000 
19,000.000 

6,550.170,81 
18,993.004,31 

Вкупно видот 3. Такси 
(040 и 041) 042 40,000.000 40,000.000 25,543.175,12 

Вид 4. Царини 
41 Ц а р и н и 043 2 456,100.000 2.605,270.000 2.822,379.668,63 

Вкупно видот 4. Царини (043) 043 2 456,100 ООО 2.605,270.000 2.822,379.668,63 

Вид 6 Приходи на сојузните ор-
гани и други разни приходи 

61 
62 

Приходи на сојузните органи 
Други разни приходи 

047 
048 

1,000.000 
77,300.000 

1,000.000 
77,300.000 

345 621,16 
96,143.033,28 

Вкупно видот 6. Приходи на со-
јузните органи и други разни 
приходи (047 и 048) 049 78,300.000 78,300.000 96,488,654,44 

ВКУПНО ПРИХОДИТЕ ЗА 
РАСПОРЕД (видовите 1 до 6) 061 10.283^20.000 10 861,857.000 10.828,760.697,58 

И. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Pa спо-
реди а 
група 

Распоред на приходите Реден 
број 

I 

Основна намена 02. Научна деј-
ност 

02-2 02-2-2 Средства распоредени во опре-
делен изАос за посебни намени 075 

Вкупно основната намена 02. 
(075) 076 

187,139 ООО 187,139.000 186,885 040,45 

187,139 ООО 187,139.000 186,885 040,45 

Основна намена 03. Културно" 
-просветна дејност 

03-2 03-2-2 Средства распоредени во опре-
делат износ за посебни намени 
(освен за инвестиции) 079 15,689.000 15,360.000 15,300.872,95 

Вкупно основната намена 03. (079) 080 15,689.000 15,360.000 15,300.872,95 

Основна намена 04. Социјални 
грижи 

04-2 04-2-2 Средства распоредени во опре-
делен износ за посебни намени 
(освен за инвестиции) 

Вкупно основната намена 04. 
(084) 

084 

086 

365,560000 349,478.000 341,368.122,95 

365,580.000 340,478.000 341,368.122,93 

Распо-
ред на 
под-
група 

Предвидено 
според буџетот 

Предвидено 
според ребалан-
сот на буџетот и со 
дополнителните 

измени 
Извршено 



,Четврток, 4 декември 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 52 - Страна 1259 

Основна намена 05. Здравствена 
заштита 

05-2 05-2-2 Средства распоредени во опре-
делен износ за посебни намени 
(освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена 05. 
(089) 

089 

090 

100.000 

100.000 

100 ООО 

too ООО 

90.725,20 

90.725,20 

Основна намена 07. Работа на 
државните органи 

07-2 07-2-1 Средства распоредени во опре-
делен износ за редовна дејност 096 

07-2-2 Средства распоредени во опре-
делен износ з а посебни намени 
(освен за инвестиции) 097 

07-2-3 Средства распоредени во опре-
делен износ за намени што не 
можат да се распоредат по други 
основни намени 098 
Вкупно основната намена 07. 
(096 до 098) 099 

359,753.940 384,747.832,57 364,416 225,07 

116,440.840 128,678 942,70 125,049.514,79 

131,375.220 123,530.220 126,079.300,01 

607,570 ООО 621,956.995,27 615,545.039,87 

08-2 

Основна намена 08. Народна од-
брана 
Средства распоредени во опре-
делен износ 100 
Вкупно основната намена 08. 
(100) 100 

6 006,000 ООО 6 406,000 ООО 6.406,000.000 

6 006,000 ООО 6.406,000 ООО 6.406,000.000 

09-2 

Основна намена 09. Општи до-
полнителни средства на другите 
општествено-политички заед-
ници 
Средства распоредеЕШ во опре-
делен износ 

Вкупно основната намена 09. 
(102) 

102 994,590 ООО 994,590.000 994,590.000 

103 994,590.000 994,590.000 994,590.000 

10-2 

Основна намена 10. Наменски 
дополнителни средства на дру-
гите општествено-политички за-
едници, органи, установи и ор-
ганизации 
Средства распоредени во опре-
делен износ 

Вкупно основната намена 10. 
(105) 

105 884,670.000 891,670 000 891,670.000 

106 884,670.000 891,670 000 891,670.000 

13-2 

Основна намена 13. Дејност на 
општествено-политичките орга-
низации и на здруженијата на 
граѓани 
Средства распоредени во опре-
делен износ 
Вкупно основната намена 13. 
(112) 

112 

113 

26,390.000 

2^,390.000 

26,390 ООО 

26,390 ООО 

26,387.442 

26,387.442 

Основна намена 14. Нестопански 
инвестиции 

14-2 14-2-21 Средства распоредени во опре-
делен износ за текушта вложу-
вања 
Вкупно основната намена 14. 
(115) 

115 

118 

37,680.000 

37,680.000 

39,680.000 

39,680.000 

39,680.000 

39,680.000 
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Основна намена 16. Интервенции 
во стопанството 

16-2 16-2-21 Средства распоредени во опре-
делен износ за текушти вложу-
вања 
Вкупно основната намена 16. 
(125) 

125 

127 

691,060.000 

691,060 ООО 

709,060.000 

709,060.000 

658,522.369,47 

658,522.369,47 

17-2 

Основна намена 17. Буџетски 
обврски од поранешните години 
Средства распоредени во опре-
делен износ 128 280,673 000 428,615 000 426,591.580,12 
Вкупно основната намена 17. 
(128) 128 280,673.000 423,615.000 426,591.580,12 

Основна намена 18. Издвојувала 
во резервен фонд 

18-2 Средства распоредени во опре-
делен износ 130 160,000 000 148,766.000 148,766 000 
Вкупно основната намена 18. 
(130)' 131 160,000.000 148,766.000 148,766 ООО 

Основна намена 19. Нераспоре-
дени приходи (Текушта буџет-
ска резерва) 

19-2 Средства распоредени во опре-
делен износ 132 26,679 ООО 43,052.004,73 40.101 414,42 
Вкупно основната намена 19. 
(132) 132 26,679.000 43,052.004,73 40,101.414,42 

Вкупно распоредените приходи и 
вкупно потрошените средства 
според распоредот 

(основни намени 02 до 19) 133 10 283,820.000 10.861,857.000 10 791,498 607,43 

III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА 
ПРИХОДИ ПО ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА 
Остварен вишок на приходи по 
завршната сметка 139 — - 37,262 090,15 

IV- РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕ-
НИОТ ВИШОК НА ПРИХОДИ 
За други намени 

Член 4 
Распоредот на приходите на сојузниот буџет за 

1968 година и потрошокот на средствата по носите-
лите, корисниците и поблиските намени, во рам-
ките на прегледот на извршувањето на билансниот 
дел на сојузниот буџет од членот 3 на овој закон, 
искажани се во посебниот дел на завршната сметка 

37,262 090,15 

на сојузниот буџет за 1968 година, кој посебно е 
отпечатен и е составен дел на овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ41. 

614. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
Царинската тарифа, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 27 

ноември 1969 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 25 ноември 1969 година. 

ПР бр. 843 
27 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р̂  

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТА-

РИФА 

Член 1 
Во Царинската тарифа, која е составен дел од 

Законот за Царинската тарифа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 
17/69 и 27/69) се вршат следните измени: 

1) во тар. бр. 66 01 во точката 2 царинската сто-
ла: „21,2" се заменува за 1970 година со царинската 
стопа: „20,8", за 1971 година со царинската стопа: 
„20,4", а од 1 јануари 1972 година со царинската 
стопа: „20"; 

2) во тар. бр. 84.11 во точката 2 царинската сто-
па: „28,8" се заменува за 1970 година со царинската 
стопа: „28,2", за 1971 година со царинската стопа: 
„27,6", а од 1 јануари 1972 година со царинската 
стопа: „27"; 

3) во таѕр. бр. 84.15 во точката 3 под а) и б) ца-
ринската стопа: „24,8" се заменува за 1970 година со 
царинската стопа: „24,2", за 1971 година со царин-
ската стопа: ,̂ 23,6", а од 1 јануари 1972 година со 
царинската стопа: „2?3"; 

4) во тар. бр. 84.30 во точ. 4 и 5 царинската сто-
па: „24,2" се заменува за 1970 година со царинската 
стопа: „23,8", за 1971 година со царинската стопа: 
„23,4", а од 1 јануари 1972 година со царинската 
стопа: „23"; 

5) во тар. бр. 84.41 во точката 1 под б) и во точ-
ката 2 под б) царинската стопа: „28,8" се заменува 
за 1970 година со царинската стопа: „28,2", за 1971 
година со царинската стопа: „27,6", а од 1 јануари 
1972 година со царинската стопа: „27"; 

6) во тар. бр. 84.45 во точката 2 во одредбата 
под а) под 2 и во одредбата под 6) под 1 царинската 
стопа: „31,8" се заменува за 1970 година со царин-
ската стопа: „31,2", за 1971 година со царинската сто-
па: „30,6". а од 1 јануари 1972 година со царинската 
стопа: „30", во одредбата под ѓ) под 1 царинската 
стопа: „31" се заменува за 1970 година со царинска-
та стопа: „30", за 1971 година со царинската стопа: 
„29", а од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: 
,,28"; а во одредбата под ѓ) под 2 царинската стопа: 
„32,4" се заменува за 1970 година со царинската стопа: 
„31,6", за 1971 година со царинската стопа: „30,8", а 
од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: „30"; 

7) во тар. бр. 85.07 во точ. 1 и 2 царинската сто-
па: „27,8" се заменува за 1970 година со царинската 
стопа: „28,2", за 1971 година со царинската стопа: 
„36,6", а од 1 јануари 1972 година со царинската сто-
па: „26"; 

8) во тар. бр. 85.12 во точ. 4 и 5 царинската стопа: 
„31,4" се заменува за 1970 година са царинската стопа: 
„30,6", за 1971 година со царинската стопа: „29,8", а 
од 1 јануари 1972 година со царинската стопа: „29"; 

9) во тар. бр. 85.24 во точката 4 царинската сто-
па од „12,6" се заменува за 1970 година со царинската 
стопа: „12,4", за 1971 година со царинската стопа: 
„12,2", а од 1 јануари 1972 година со царинската сто-
па: „12". 

Член 2 
Царинските стопи од членот 1 на овој закон ќе 

се применуваат врз стоките увезени од 1 јануари 
1970 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

615. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРА-

ТИВНИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за дополнение на Основ-
ниот закон за административните такси, што го ус-
вои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот 
на народите од 27 ноември 1969 година и на седни-
цата на Огтштествено-политичкиот собор од 26 но-
ември 1969 година. 

ПР. бр. 844 
27 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Основниот закон за административните так-

си („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 11/66, 54/67 и 
51/68) во членот 45 се додава нов став 2, кој' гласи: 

„Провизијата од малопродажба на таксени вред-
носници може да изнесува најмногу 10% од номи-
налниот износ на купените таксени вредносници." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

616. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со членот 94 став 1 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и со-
јузните организации, Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 27 ноември 1969 
година и на седницата на Онштествено-нолитичкиот 
собор од 12 ноември 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛОКРУГОТ И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СЕ-

КРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Секретаријатот за законодавство е самостојна 
стручна служба на Сојузната скупштина со задача 
во постапката за подготвување на закони и други 
прописи и општи акти на Скупштината да обезбе-
дува стручно и методолошко единство и согласност 
на овие прописи и други општи акти со Уставот од-
носно со сојузните закони. 

2. Секретаријатот за законодавство (во поната-
мошниот текст: Секретаријатот) учествува во под-
готвување на предлози за донесување закони, на 
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нацрти и предлози на закони и други општи акти 
што на Сојузната скупштина и ги предлагаат скуп-
штинските тела и пратениците, го следи претресз'ва-
њето на предлозите за донесување закони и на на-
цртите и предлозите на прописи и други акти во те-
лата на Сојузната скупштина и на нејзините собо-
ри, им дава на нивно барање мислење за тие акти и 
учествува во утврдувањето на текстот на тие акти 
во согласност со заклучоците на надлежните скуп-
штински тела. 

Секретаријатот ја следи состојбата на сојузното 
законодавство, изнесува пред надлежните тела на 
Сојузната скупштина, на нивно барање или по своја 
иницијатива, начелни и други прашања од значење 
за изградбата и единството на правниот систем и им 
дава мислење за такви прашања и врши други 
стручни работи во врска со подготвувањето на со-
јузните прописи и со проучувањето на одделни пра-
шања од правниот систем, што ќе му ги определат 
надлежните тела па Сојузната скупштина. 

3. Секретаријатот може да им дава на сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации, на нивно барање, мислење за нацртите 
на прописи што тие ги донесуваат, од гледиштето на 
нивната согласност со Уставот и со сојузните зако-
ни, како и од гледиштето на единството на прав-
ниот систем и начелата на методолошката и правна 

обработка. 
4. Секретаријатот се грижи за објавувањето на 

законите и другите акти на Сојузната скупштина во 
„Службен лист на СФРЈ" и во тој поглед ги врши 
правата и должностите определени со сојузните 
прописи. 

5. Секретаријатот соработува со Сојузниот пра-
вен совет и од него може да бара мислење за од-
делни начелни и други поважни прашања од зна-
чење за изградбата и единството на правниот систем. 

6. Кога предлози за донесување закони, нацрти 
односно предлози на закони или други акти на Со-
јузната скупштина им се доставуваат на надлеж-
ните собори на Сојузната скупштина — истовремено 
му се доставуваат на мислење и на Секретаријатот. 

7. Работата на Секретаријатот ја раководи се-
кретар кого го именува и го разрешува од должност 
Сојузната скупштина. Предлог за именување или 
разрешување поднесува Комисијата на Сојузната 
скупштина за избор и именувања. 

Секретарот го организира вршењето на работите 
во Секретаријатот, го претставува Секретаријатот 
и е највисок дисциплински старешина во Секрета-
ријатот. 

8. За својата работа и за работата на Секрета-
ријатот секретарот одговара пред Сојузната скуп-
штина. 

9. Секретарот може да има заменик и еден или 
повеќе помошници. 

Заменик-секретарот го именува и го разрешува 
од должност Сојузната скупштина, а помошниците 
- - претседателот на Сојузната скупштина. 

10. За вршење на работите што бараат посебна 
стручност и самостојност во работата, во Секрета-
ријатот може да се постават еден или повеќе совет-
ници на секретарот, кои ги назначува и ги разре-
шува од должност претседателот на Сојузната скуп-
штина. 

Советникот на секретарот врши работи што ќе 
му ги определи секретарот и пред него одговара за 
својата работа. 

11. Работниците во Секретаријатот сочинуваат 
посебна работна заедница. 

12. Средствата за работа на Секретаријатот се 
обезбедуваат посебно во сојузниот буџет во рамките 
на средствата за работа на Сојузната скупштина. 

На Секретаријатот -можат да му се обезбедат по-
себни наменски средства за проучување на одделни 
прашања што бараат особено стручност и обработка 
со научни методи. 

Наредбодавец за извршување на претсметката на 
Секретаријатот е секретарот. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 25 
27 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

617. 

Врз основа на членот 164 став 1 точка 6 и чле-
нот 217 став 1 точка 2 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Уставниот 
амандман IX точка 1 став 3 алинеја 4, Сојузната 
скупштина, на предлог од Претседателот на Репуб-
ликата, а по прибавеното мислење од Комисијата на 
Сојузната скупштина за избор и именувања, на сед-
ницата на Соборот на народите од 27 ноември 1969 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 26 ноември 1969 ,година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

За судија на Уставниот суд на Југославија се 
избира д-р Александар Фира, професор на Прав-
ниот факултет во Нови Сад. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 131 
27 ноември 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с р. 

Претседател 
на Општествеш)-политич-

киот собор, 
Радомир Коматина. с. р. 

Претседател 
на Соборот на народите, 
Мика Шпиљак, с. р. 

618. 

Врз основа на точката 9 од Одлуката за гаран-
тираните цени за пченица и 'рж („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/69), сојузниот секретар за стопанство 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОРТИТЕ НА ПЧЕНИ-
ЦА ЗА КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ГАРАНТИРАНИ 

ЦЕНИ 

1. Во квалитетната група А и В, во смисла на 
точката 1 под 1 од Одлуката за гарантираните цени 
за пченица и 'рж, спаѓаат следните сорти пченица: 
БезостаЈа 1, Мироновскаја 808, Ранаја 12, НС-32, 
Крагуевчанка 75, Мура, Банка, Панонија, Дубрава, 
Шумадија, Дунав, Abbondanca, Autonomia, Funone, 
Strampelli, Купа и Хибрид 013, под условите да да-
ваат квалитет на брашно А и В. 
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Во квалитетната група С, во смисла на точката 
1 под 2 од Одлуката за гарантираните цени за пче-
ница и 'рж, спаѓаат: НС-4 (Бркуља 4), Маринка, Ма-
ра, Lontra, Frassino, San Pastore, Vuka, Crvena Zvezda, 
Leonardo, Etiole de Choisy, Libellula, Leone, Triumph, 
Hellkorn, Fortunalo, Torrenova, Est Mottin 72, Marimp 
3, San Marina, Produtore, Tudest, Argelato, San Pros-
pero, Luccioia, Frassineto I Moisson. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за определува-
ње сортите на пченица за кои се обезбедуваат гаран-
тираните цени („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/65). 

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

Бр 9-12298/2 
10 ноември 1969 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричиќ, с. р. 

619. 
Врз основа на чпенот 41 став 1 точ. 8. и 9 од 

Основниот закон за заштита од јонизирачки зра-
чења („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 12/65), С О Ј У З -
Н И О Т совет за здравство и социјална политика про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОВРЕМЕНИ МЕРЕЊА И ПРОВЕРУВАЊЕ НА 
КОНТАМИНАЦИЈАТА НА ПРЕДМЕТИ И ЛИЦА И 
ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА ИСПРАВНОСТА НА МЕР-
НИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ЗАШТИТНИТЕ СРЕД-

СТВА 
Член 1 

Повремени мерења и проверување на степенот 
на контаминацијата на предмети и лица и прове-
рување на исправноста на мерните инструменти и 
заштитните средства од членот 26 на Основниот за-
кон за заштита од Јонизирачки зрачења, вршат уста-
новите ЧИЈ а стручност за вршење такви работи е 
определена со републички прописи (во понатамош-
ниот текст: овластената установа). 

Член 2 
На работните места на кои се работи со отво-

рени или затворени радиоактивни материи повреме-
ните мерења се вршат во временски растојанија 
зависно од физичките и радиотоксиколошките осо-
бини на радиоактивните материи, и тоа: 

1) со отворени радиоактивни материи од I и II 
група на радиотоксичност — двапати годишно, а со 
отворени радиоактивни материи од III и IV група 
на радиотоксичност — еднаш годишно; 

2) со затворени радиоактивни материи еднаш 
годишно, со тоа што контрола на пропусноста на 
обвивката кај радиумот-226 кој се користи за целта 
на лекување треба да се врши најмалку трипати 
годишно. 

Во рудниците во кои рудата содржи радиоакти-
вен материјал, повремени мерења се вршат врз ос-
нова на решение на републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на санитарната инспекција, 
што Го донесува на предлог од овластената установа, 
со тоа таквите мерења да се вршат најмалку чети-
рипати годишно. 

Член 3 
Проверување на исправноста на мерните ин-

струменти се врши, и тоа: 
1) на инструментите со кои се мерат медицин-

ско-терапеутските дози — двапати годишно; 
2) на инструментите со кои се мерат дозите во 

секундарното поле на зрачењето — еднаш годишно; 
3) на инструментите со кои се контролираат кон-

таминацијата на работните простории и на заштит-
н-ите средства за работа и контаминацијата на лица 
— еднаш годишно. 

Проверување на исправноста на мерните инстру-
менти со кои: 

1) се мерат медицинско-терапеутските дози, се 
врши со точност од најмалку 5%; 

2) се мерат дозите во секундарното поле на зра-
чењето, се врши со точност од 10%, а на стилодо-
зиметарот — со точност од 20%; 

3) се контролираат контаминацијата на работ-
ните простории и на заштитните средства за работа 
и надворешната контаминација на лица; се врши 
со точност од 20%. 

Проверување на исправноста на мерните инстру-
мените се врши и по секоја извршена поправка на 
мерните инструменти. 

Овластената установа што извршила проверу-
вање на исправноста на мерните инструменти од 
ставот 1 на ОВОЈ член, должна е во својот атест 
да" ja наведе методата по која ја извршила калибра-
циЈата на тие инструменти. 

Член 4 
Проверување на исправноста на заштитните 

средства кои се користат при работата со затворени 
радиоактивни материи и со рендген-апарати се врши 
најмалку еднаш годишно. 

Проверувањето на исправноста на средствата за 
лична заштита во рудниците во кои рудата содржи 
радиоактивен материјал, во лабораториите со отво-
рени радиоактивни материи и во индустријата, се 
врши истовремено кога и повремените мерења од 
членот 2 на овој правилник. 

Како заштитни средства, во смисла на бвој член, 
се подразбираат сите лични заштитни средства и 
технички (колективни) заштитни средства, што се 
користат при работата со извори на јонизирачки 
зрачења, како што се: заштитни скутници, заштитни 
нараквици, капсули, дигестории, вентилациони ув-
реди, контејнери, манипулатори, алармни уреди, итн. 

Член 5 
Проверување на контаминацијата на воздухот 

во работните простории на површината на предме-
тите и на површината на работните простории во 
кои се работи со отворени радиоактивн.и материи, се 
врши, и тоа: 

4) на воздухот — мерење на секои 20 т 2 про-
сторија на височина од 1,5 m од површината на која 
се наоѓа работникот; 

2) на предметите (работни маси, лабораториска 
опрема и сл.) — едно мерење на 1 т 2 ; 

3) на подовите и ѕидовите на просториите — 
едно мерење на 2 т 2 ; 

4) на таванот на просториите — едно мерење 
на 10 m2. 

Проверувањето на контаминацијата од ставот 1 
на овој член се врши еднаш годишно, односно, се-
когаш кога радиоактивна материја од кои и да било 
причини ќе стане отворена. 

Член 6 
Проверувањето на контаминацијата на заштит-

ната облека KOja се користи за работа со радиоак-
тивни материи, се врши со непосредно мерење, и 
тоа онолку пати колку пати тоа е предвидено во 
членот 2 на овој правилник. 

Член 7 
Контаминацијата на лица кои работат со отво-

рени радиоактивни материи, се проверува, и тоа: 
1) надворешната контаминација — со непосредно 

мерење на кожа, и тоа онолку пати колку пати тоа 
е предвидено во членот 2 на ОВОЈ правилник; 

2) внатрешната контаминација — по потреба 
односно на барање од здравствената служба на заин-
тересираната работна организација. 

Проверувањата на контаминацијата од чл 5 и 
6 на ОВОЈ правилник И" проверувањата на надвореш-
ната контаминација од ставот 1 точка 1 на овој 
член, се вршат со методите што им одговараат на 
најактивните и најтоксичните изотопи со кои се 
работи. 
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Проверувањето на контаминацијата на работни-
те простории, заштитната облека и лицата кои ра-
ботат со затворени радиоактивни материи, се врши 
еднаш годишно односно секогаш кога радиоактивна 
материја од кои и да било причини ќе стане отво-
рена, 

Член 8 
За извршените повремени мерења на радиоак-

тивните материи од членот 2 на овој правилник, за 
извршеното проверување на исправноста на мерните 
инструменти и заштитните средства од чл. 3 и 4 
на овој правилник и за извршеното проверување 
на контаминацијата од чл. 5 до 7 на овој правилник, 
се известуваат републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на санитарната инспекција и 
заинтересираната работна организација. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02/1-2882/68 
14 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет за здравство и 
социјална политика, 

д-р Никола Георгиевски, с. р. 

620, 

Врз основа на членот 16 од Основниот закон за 
здравствениот надзор над членовите на посада на 
бродовите на Југословенската трговска морнарица 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/65 и 48/68), во со-
гласност со сојузниот секретар за стопанство, Сојуз-
ниот оовет за здравство и социјална политика про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА СПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕ-
НОВИТЕ НА ПОСАДА НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА 

Член 1 
Во Правилникот за здавствеиата способност за 

работа на членовите на посада на бродовите на Југо-
словенската трговска морнарица („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/67) по членот 10 се додава нов член 
10а, кој гласи: 

„Одредбите од овој правилник согласно се при-
менуваат и на членовите на посада на пловилата на 
внатрешната пловидба, освен одредбата на членот 10 
од овој правилник во поглед на задолжителната и-
мунизација против колера и жолта треска. 

Врз членовите на потесното семејство на чле-
новите на посада на пловилата на внатрешната пло-
видба качени на пловилото се применуваат само 
одредбите од членот 10 на овој правилник, освен во 
поглед на задолжителната имунизација против ко-
лера и жолта треска." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

02/1 711/1 
20 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет за здравство 
и социјална политика, 

д-р Никола Георгиевски, с. р. 

621. 

Врз основа на членот 26 став 4 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 
11/69), директорот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИЦИ ЗА 
ПРОИЗВОДИТЕ ЧИИ ЦЕНИ СЕ ФОРМИРААТ 

СПОРЕД УСЛОВИ!% НА ПАЗАРОТ 

1. Во Наредбата за обврска за доставување це-
новници за производите чии цени се формираат спо-
ред условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 30/67, 31/67, 7/68 и 14/68) во точката 1 став 1 во 
уводната реченица зборовите: „бр. 30/67, 31/67, 7/68 
и 14/68" се заменуваат со зборовите: „бр. 30/67, 31/67, 
7/68, 14/68 и 51/69'% а на крајот на одредбата под 33 
се додаваат точка и запирка и по тоа се додаваат 
седум нови одредби, коп гласат: 

„34) целулоза; 
35) дрвесина; 
36) бездрвна хартија; 
37) патрон-хартија и картон, 
38) натрон-вреќи; 
39) сложен фин картон; 
40) обвивка хартија.". 
2. Оваа наредба влегува во сила варениот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лчгт на 
СФРЈ". 

Бр. 04-21/1 
2б ноември 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за цени, 

Никола Филиповиќ, с. р. 

622. 

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 
со сојузниот секретар за надворешна трговија, ди-
ректорот 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 ОД-
ДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРО-

ИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/68, 
20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 
41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 11/69, 
14/69, 18/69, 19/69, 22/69, 23/69, 24/69, 31/69 и 47/69) во 
точката 1 одредбите под 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 76 и 
77 се бришат. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " . 

Бр. 17-403 
21 ноември 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за цени, 

Никола Филиповнќ, с. р. 
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623. 

Врз основа на членот 59 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13'63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65, 15/67 и 30/68), 
директорот на Сојузната управа за царини издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СОДРЖИ-
НАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕТО И 
ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ЦА-

РИНЕЊЕ СТОКИ 

1. Во Наредбата за содржината и начинот на 
пополнувањето и поднесувањето на декларацијата 
за царинење стоки („Службен лист на СФРЈ" бр. 
14/64) во точката 3 се додава нов став 2, Koi гласи: 

„Подносителот на декларацијата запишува во 
колоната 7 на извозната царинска декларација и 
податоци за формата на извозот која е пропишана 
за односната стока и шифра на номенклатурата од 
статистиката на надворешната трговија која важи 
за таа стока." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
2 Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на обавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр 12064 
27 ноември 1969 годи-на 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Милован Ѓокановиќ, с. р. 

624. 

Врз основа на членот 9 став 1 точка 1 од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 
и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65, 15/67 
и 30/68), директорот на Сојузната управа за царини 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦА-
РИНАРНИЦАТА БЕЛГРАД НА АЕРОДРОМОТ 

„БЕОГРАДА ВО СУРЧИН 

1. Се основа Царинска испостава на Царинарни-
цата Белград на аеродромот „Београд" во Сурчин. 

2. Царинската испостава од точката 1 на ова 
решение почнува со работа на 1 јануари 1970 година. 

Бр. 11897 
24 ноември 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Милован Ѓокановиќ, с. р 

625, 

Врз основа на членот 9 став 1 точка 2 и став 2 
од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65, 
15/67 и 30/68), во согласност со сојузниот секретар за 
финансии, директорот на Сојузната управа за ца-
рини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНАРНИЦАТА НА 

АЕРОДРОМАТ „БЕОГРАД" ВО СУРЧИН 

1. Се укинува Царинарницата на аеродромот 
„Београда во Сурчин. Оваа царинарница престанува 
со работа на 1 јануари 1970 година. 

2. Работите на царинарницата од точката 1 на 
ова решение ги презема Царинската испостава на 
Царинарницата Белград на аеродромот „Београд" во 
Сурчин. 

Бр. 11544 
24 ноември 1969 година 

Белград 

Директор 
ца Сојузната управа 

за царини, 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 

626. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 27 ноември 1969 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 25 ноември 1969 година, донесе 

А В Т Е Н Т И Ч Н О Т О Л К У В А Њ Е 
НА ЧЛЕНОТ 26 СТ. 1 И 2 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ И НА ЧЛЕНОТ 2 СТАВ 

1 ТОЧ. 1 И 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА 
СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Според членот 20 ст 1 и 2 од Основниот закон 
за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 26/68, 
30/68, 40/68 и 48/68) како промет на стоки на мало, на 
кој може да се воведува данок на промет на стоки 
на мало, се подразбира прометот на производи ос-
тварен непосредно со потрошувачите, со тоа што 
секоја продажба што ќе ја изврши трговска сто-
панска организација на мало да се смета како про-
дажба непосредно на потрошувачите. 

Според членот 2 став 1 точ. 1 и 3 од Законот 
за Тарифата па сојузниот даадж на промет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33''65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 
5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68 и 55/68), како 
промет на производи што и служат на крајната по-
трошувачка, во смисла на чл. 4, 20 и 21 од Основ-
ниот закон за данокот на промет, се смета секоја 
продажба преку продавници и други деловни еди-
ници на работни организации, што вршат промет на 
стоки на мало. вклучувајќи ја и продажбата од ко-
мисиони дуќани и продавници, продажбата непо-
средно на потрошувачите што ја вршат на големо 
трговските и други работни организации, како и 
продажбата што ја вршат производителски стопан-
ски организации ако не е во прашање продажба што 
е наменета за репродукција во производителски 
стопански организации во смисла на чл. 9 и 10 од 
Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет 
или за набавка на опремата од членот 11 на тој 
закон. 

Одредбата од членот 20 ст. 1 и 2 на Основниот 
закон за данокот на промет од членот 2 став 1 точка 
1 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на про-
мет треба да се разбере така дека сојузниот, републич-
киот и општинскиот данок на промет на стоки на 
мало се плаќа на секој промет на производи, нови 
или употребувани, кој непосредно се врши на по-
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трошувачите од страна на трговски и други орга-
низации кои тие производи ги продаваат на мало. 
Како продажба на мало се смета продажбата преку 
продавници и други деловни единици што вршат 
промет на стоки на мало. 

Одредбата од членот 2 став 1 точка 3 на Законот 
за Тарифата на С О Ј У З Н И О Т данок на промет треба 
да се разбере така дека и на секоја продажба на 
нови или употребувани производи непосредно на по-
трошувачите што ќе Ја извршат од склад трговски, 
производителски или други организации се плаќа 
сојузен данок на промет на стоки на мало. На так-
виот промет, во смисла на членот 23 точка 13 од 
Основниот закон за данокот на промет, не се пла-
ќаат републичкиот и општинскиот данок на промет 
на стоки на мало, освен кога е извршен на граѓани и 
граѓански правни лица во КОЈ случаи покрај сојуз-
ниот, се плаќаат и општинскиот и републичкиот 
данок на промет на стоки на мало. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 115 
27 ноември 1969 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Соборот на народите, 

д-р Васил Гривчев, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за дополне-
ние на Уредбата за формирањето на продавните це-
ни според условите на пазарот, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/69, се поткраднала долу наве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ 

СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

Во членот 1, со кој се дополнува членот 1 став 
1 од Уредбата за формирањето на продавните цени 
според условите на пазарот, во точката 83 по збо-
ровите: „освен цигарска хартија" треба да се дода-
дат изоставените зборови: „и рото-хартија". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 27 ноем-
ври 1969 година. 

ИМЕНУВАЊА 
- Врз основа на точката 3 став 1 од Одлуката за 

делокругот и организацијата на Секретаријатот на 
Претседателот на Републиката („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/69), Претседателот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

За шеф на Кабинетот на Претседателот на Ре-
публиката во Секретаријатот па Претседателот на 
Републиката се именува Јоже Смоле, досегашен ли-
чен секретар ва Претседателот на Републиката. 

Р. бр. 200 
12 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точката 5 став 3 од Одлуката за 
делокругот и организацијата на Секретаријатот на 
Претседателот на Републиката („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/69), Претседателот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРА-

ШАЊА 

За советник на Претседателот на Републиката 
за економски прашања во Секретаријатот на Прет-
седателот на Републиката се именува -Марко Врху-
нец, досегашен помошник-генерален секретар на 
Претседателот на Републиката. 

Р. бр. 201 
12 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за дело-
кругот и организацијата на Секретаријатот на Прет-
седателот на Републиката („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/69), Претседателот на Социјалистичка Федера-
тива Република Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК"ШЕФ НА КАБИ-
НЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

За помошник-шеф на Кабинетот на Претседа-
телот на Републиката во Секретаријатот на Претсе-
дателот на Републиката се именува Милорад Ерцег, 
досегашен советник во Генералниот секретаријат на 
Претседателот на Републиката. 

Р. бр. 202 
12 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 70 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 ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

Од функцијата помошник сојузен секретар за 
финансии се разрешува Велимир Гиновски, поради 
одење на друга должност. 

Б. бр. 122 
29 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 
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Врз основа на членот 70 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 НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник сојузен секретар за финансии се 
назначува Ристо Филиповски, потсекретар во Сек-
ретаријатот за финансии на СР Македонија. 

Б. бр. 120 
29 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

Врз основа на членот 70 став 2 од Законот за 
сојузната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ОС-
НОВНИТЕ ПРАШАЊА ОД ПЛАНОТ НА РАЗВОЈОТ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

1. Се разрешуваат од функцијата на член на Со-
ветот за разгледување на основните прашања од 
планот на развојот на Југославија од 1971 до 1975 
година: 

1) Воле Антон, досегашен претседател на Сојуз-
ната стопанска комора; 

2) Драговиќ Жарко, досегашен директор на Ре-
публичкиот завод за стопанско планирање на СР 
Црна Гора; 

3) Гривчев Васил, досегашен сојузен секретар за 
надворешна тргови-ја; 

4) Јовиќ д-р Борислав, досегашен директор на 
Републичкиот завод за општествено планирање на 
СР Србија; 

5) Миљаниќ д-р Никола, досегашен гувернер на 
Народната банка на Југославија; 

6) Узуновиќ Шукри ја, досегашен директор на 
Републичкиот завод за општествено планираше и 
економски истражувања на СР Босна и Херце-
говина. 

2. Се именуваат за членови на Советот за раз-
гледување на основните прашања од планот на раз-
војот на Југославија од 1971 до 1975 година: 

1) Арсовски Драган, генерален директор на Руд-
никот и топилницата на олово и цинк, Злетово; 

2) Драгин Никола, генерален директор на Земјо-
делско-индустрискиот комбинат Врбас; 

3) Георгиевски д-р Никола, претседател на Со-
јузниот совет за здравство и социјална политика; 

4) Групковиќ Драгутин, директор на Републич-
киот завод за стопанско планирање на СР Црна 
Гора; 

5) Хаџиќ Мухамед, сојузен секретар за надво-
решна тргов и ј а; 

6) Јанковиќ Јован, претседател на Управниот од-
бор на Заедницата на југословенското електросто-
панство, Белград; 

7) Јововиќ Драго, генерален директор на „Обод", 
Цетиње; 

8) Капетановиќ д-р Кемал, директор на Мета-
луршкиот институт, Зеница; 

9) Колак Руди, претседател на Сојузната стопан-
ска комора; 

10) Корен Стјепан, заменик генерален директор 
на „ИНА", Загреб; 

11) Миќуновиќ Вукашин, претседател на Сојуз-
ниот совет за образование и култура; 

12) Палиќ Карло, директор на Покраинскиот за-
вод за стопанско планирање на САП Војводина; 

13) Перишин Иво, гувернер на Народната банка 
на Југославија; 

14) Сребриќ Борислав, директор на Републич-
киот завод за општествено планирање на СР Србија; 

15) Стојановиќ Никола, директор на Републич-
киот завод за општествено планирање и економско 
истражување на СР Босна и Херцеговина; 

16) Вртачник Олег, генерален директор на „Ме-
бло", Нова Горица; 

17) Жуби Нешад, директор на Покраинскиот за-
вод за стопанско планирање на САП Косово; 

18) Претставникот на Југословенската народна 
армија. 

Б. бр. 123 
15 октомври 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен ^Јовет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

Врз основа на членот 36 од Основниот закон за 
електростопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 
И НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕК-

ТРОСТОПАНСТВО 
Се дава согласност: 
1) ^а се разреши од функцијата на генерален 

директор на Заедницата на југословенското електро-
стопанство дипл. инженер Радивое Марковиќ, пора-
ди одење на друга должност; 

2) да се именува за генерален директор на За-
едницата на југословенското електростопанство дипл. 
инженер Лазар Љубиша, директор на „Електроцр-
нагора", Титоград. 

Б. бр. 121 
29 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Ммтја Рибичич, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социј-алистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за заслуги во развивањето на 
мирољубивата соработка и пријателските односи по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Република Бразил 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ 
СО ЛЕНТА 

Mozart Gurgel Valehte, извонреден и ополномо-
штен амбасадор на Република Бразил во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 154 
9 октомври 1968 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосив Броз Тито, с. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат по повод дваесетпетгодишни-
ната од основањето и работата, а за особени заслуги 
стечени на работа во областа на информативната 
дејност 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Новинската агенција „Танјуг"; 

за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од зачење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Дрезга Божидар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Данчевић Лука, Франичевић Младен, Јанковић 

Грација, Мариаии Круно, Живковић Велимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Блажевић Анте, Чоловић д-р Илија, Кастрапели 

Марин, Маринић д-р Грација, Тихи Иван; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Просеница Владимир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Доклестић Ђорђе, Рандић Иван и Смоквина Љу-
бомир; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бадовинац Томислав; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 

ВЕНЕЦ 
Лолић Марко и Прибичевић Новак. 

Бр. 158 
15 октомври 1968 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

мисла, за значаен придонес за воено-политичкото и 
теоретското издигање на старешините и за заслуги 
на јакнењето на борбената готовност на Армијата 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Списанието „Војно дело"; 

за постигнат успех на полето на музеолошката 
работа, за придонесот што го даде во чувањето на 
борбените традиции на нашите народи и за улогата 
во понатамошното негување и развивање на тие тра-
диции со цел за воспитување на младата генерација 
=40 духот на патриотизмот 
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИТЕ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 

ЅВЕЗДА 
Воениот музеј на ЈНА. 

Бр. 172 
6 ноември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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 дваесетгодишната работа и ак-
тивност на запознавањето на старешинскиот состав 
на ЈНА со современиот развиток на воено-научната 
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