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538. 

Врз основа на член 30 став 4 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕНИ 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката за склу-

чување на општествени договори за цени („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 26/72 и 21/73) по член 1 се 
додава нов член 1а, кој гласи: 

„Со општествените договори се регулираат, врз 
долгорочна основа, меѓусебните односи на група-
циите кои технолошки и економски сочинуваат 
поврзани целини на целокупниот производствен и 
прометен процес. 

Со општествениот договор, заради обезбедување 
на економската сигурност, се регулираат особено: 
обврските и правата во поглед на снабдувањето и 
преземањето на стоките и вршењето на услугите, 
прашањето на цените, на меѓусебниот развој, на 
заедничкото истражување и вложување и на орга-
низираното настапување на домашниот и странски-
от пазар." 

Член 2 
Во член 2 по став 1 се додаваат два нови става, 

кои гласат: 
„Со критериумите за формирање на цените на 

производите и услугите што можат да бидат пред-
мет на меѓународна размена поблиску се одредува 
цената на странскиот пазар на производите и 
услугите што се предмет на општествениот договор, 
како и начинот на долгорочно усогласување на до-
машните цени со цените во меѓународната размена. 

Врз основа на критериумите од ст. 1 и 2 на овој 
член цените можат да се формираат најмногу до 
нивото утврдено со политиката на цените за теков-
ната година." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 

Член 3 
Во член 4 по став 1 се додаваат три нови става, 

кои гласат: 
„Предлогот мора да содржи: предмет, цел, со-

држина и основна концепција за решавање на по-
широките општествено-економски односи во врска 
со цените, како и образложение за општествено-
економската оправданост на договорот. 

Предлогот за склучување на општествениот 
договор го разгледуваат надлежните органи на 
учесниците во договарањето, кои ја оценуваат 
општествено-економската оправданост на опште-
ствениот договор и одредуваат свој претставник во 
постапката за склучување на општествениот до-
говор. 

Учесниците во постапката за склучување на 
општествениот договор спогодбено ја утврдуваат 

документацијата која ќе служи како основа за 
склучување на општествениот договор." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 5 и 6. 
Член 4 

Во член 9 по став 1 се додава нов став" 2, кој 
гласи: 

„Нов општествен договор не може да се склучи 
и измени и дополненија на важечкиот општествен 
договор не можат да се вршат пред истекот на 12 
месеци од денот на потпишувањето на важечкиот 
општествен договор, освен во случај на поголеми 
нарушувања во односите на пазарот и во движе-
њата на цените." 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 213 
19 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

539. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ДЕНИ 

ЗА ЈАГЛЕН 

1. Производителските организации на здруже-
ниот труд — производители на јаглен можат да ги 
зголемат своите постојни продажни цени за јаглен 
за продажба на термоелектраните, и тоа: 

Дин/105Кса1 
1) за камен јаглен до 40,64 
2) за мрк јаглен до 37Д9 
3) за лигнит до 34,60 

Овие цени важат франко натоварено во вагон 
во местото на производителот, при задржување на 
постојните услови на продажбата. 

2 Производителските организации на здруже-
ниот труд — производители на јаглен што со термо--
електраните склучиле долгорочни договори за снаб-
дувањето и динамиката на испораката на јаглен, 
можат да го продаваат јагленот по цените од тие до-
говори, со тоа што тие цени за јаглен да не можат 
да бидат основ за зголемување на цените на елек-
тричната енергија. 

3. Производителските организации на здружени-
от труд — производители на јаглен можат да ги зго-
лемат постојните продажни цени за продажба на 
јаглен на другите потрошувачи најмногу до 5%, при 
задржување на постојните услови на продажбата. 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Р. п. бр. 204 
19 јули 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. 

540. 

Врз основа на член 3 од Законот за обезбеду-
вање средства на федерацијата за намирување на 
трошоците настанати во врска со сузбивањето на 
лигавката и шапот („Службен лист на СФРЈ", бр, 
28/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА И ПОБЛИСКАТА НАМЕНА НА 
ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИТИЕ НА ТРО-
ШОЦИТЕ НАСТАНАТИ СО ПРЕЗЕМАЊЕТО НА 
МЕРКИ З А СУЗБИВАЊЕ НА ЛИГАВКАТА И ША-
ПОТ ВО 1972 ГОДИНА ВО ОДРЕДЕНИ ГРАНИЧНИ 
ОПШТИНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 

1. За намирување ,на трошоците настанати со 
преземањето на мерки за сузбивање -на лигавката 
и шапот во 1972 година на територијата на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Војводина се обез-
бедуваат средства во износ од 24,454:760 динари, што 
се употребени во следните износи: 

Динари 
10,723.446 

471.302 
7,110.617 
6,010.007 

1) за набавка на вакцина 
2) за дезинфекција -
3) за надоместок за отепан добиток 
4) за вакцинација 
5) за услугите од Ветеринарниот ин-

ститут во Нови Сад 139.388 
2. Средствата од точка 1 под ,1 до 4 на оваа од-

лука ќе се користат за покритие на трошоците од 
тие одредби во општините Апатин, Сомбор, Суботи-
ца, Кањижа, Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нова 
Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Вршац и Бела 
Црква. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе му 
се стават на располагање на Извршниот совет на 
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина. 

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

Р. п. бр. 205 
19 јули 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

541. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 25/72 и 35/72), во врска' со точка 1 
од Одлуката за утврдување на основните земјо-
делски про-изводи што се сметаат како земјоделски 
производи од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 40/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД 

РОДОТ НА 1974 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со производство на пченица сами 

или во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители и на индивидуалните производи-
тели (во натамошн,иот текст: производителите), им 
се обезбедуваат гарантирани цени за печницата од 
родот на 1974 година, и тоа за: 

Дин/kg 
1) пченица од сорти на 

квалитетни групи А и Б 1,67 
2) пченица од сорти на 

квалитетна група Ц 1,55 
Цените „од став 1 на оваа точка се подразби-

раат за пченица испорачана во месец јули. Овие 
цени се зголемуваат за секој следен месец почну-
вајќи од месец август па заклучно со месец мај 
наредната година, и тоа за: 

Дин/kg 
1) пченица од квалитетни 

групи А и Б 0,015 
2) пченица од квалитетна 

група Ц 0,015 
Во јуни се применуваат цените од месец мај. 
2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-

бени производи (во натамошниот текст: Дирекци-
јата) е должна да ги купува по цените и под усло-
вите од оваа одлука сите количини пченица што 
производителите ќе и ги понудат заради купување, 
и купената пченица што производителите ќе и ја 
стават на располагање да ја преземе во рок од три 
месеци од денот на ставањето на располагање. Ди-
рекцијата е должна да му ја плати на производите-
лот гарантираната цена која важи за месецот во 
кој се презема пченицата. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се под-
разбираат франко вагон натоварна станица на 
производителот или франко магазин железничка 
станица на производителот или франко магазин на 
мелница за производителите што се занимаваат со 
производство на пченица сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители — по 
избор на Дирекцијата, а за индивидуалните произ^ 
водители. — франко магазин на организациите на' 
здружениот труд што Дирекцијата ги овластила 
да вршат откуп за нејзина сметка, и тоа за пче-
ница зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ 
вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана, 
незаразена со пченични болести и штетници, од 
квалитет: 76 kg хектолитарска тежина, ЈСО 2% 
уродица и нечистотија и 13% влага. 

4. Ако пченицата има поголема или помала 
хектолитарска тежина од онаа што е предвидена 
во точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена се 
зголемува односно се намалува за 0,5% за секој 
килограм над или под предвидената хектолитарска 
тежина. Дропките се земаат предвид. Пченицата 
која има хектолитарска тежина поголема од 80 kg 
ќе се смета дека има хектолита,рска тежина од 
80 kg. 

Ако пченицата има поголем или помал процент 
на уродица, нечистотија или влага од оној што е 
предвиден во точка 3 на оваа одлука, гарантира-
ната цена за ист процент на уродица, нечистотија или 
влага под или над предвидениот ќе се намали од-
носн,о ќе се зголеми за истиот процент. Дропките 
се земаат пре,двид. Кршени зрна помали од поло-
вина се сметаат во уродица. 

Врз пченицата што има хектолитарска тежина 
помала од 74 kg или уродица и нечистотија повеќе 
од 5%, не се применуваат одредбите од оваа од-
лука. 

5. Дирекцијата не е должна да купува пону-
дена пченица што има процент на влага поголем 
од 14%. 

Дирекцијата, trio исклучок, може да презема 
пченица што има процент на влага поголем од 
14%, со тоа што гарантираната цена на таквата 
пченица ќе се намали и за трошоците на суше-
њето. Трошоците на сушењето се утврд,уваат со 
договор склучен помеѓу производителот' и Дирек-
цијата. 
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За снетливост на пченицата во посилен степен 
и за замачканост и запаливост 'на пченицата ќе 
се одбие до 5% од гарантираната цена. 

6. Дирекцијата и производителите ги регули-
раат со договорот роковите на преземањето и дру-
гите услови на испораката на пченицата, 

7. Дирекцијата може да овласти одделни орга-
низации на здружениот труд да купуваат пченица 
за нејзина сметка во смисла на одредбите од оваа 
одлука. 

8. Поблиски прописи за сортите на пченицата 
од точка 1 на оваа одлука донесува сојузниот 
секретар за земјоделство. 

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

Р. п. бр. 206 
19 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

542, 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
28 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ НА ПРОДАЖБАТА ПРИ ФОРМИ-
РАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И 

УСЛУГИТЕ 

1. Производителските и други организации на 
здружениот труд при формирањето на продажните 
цени можат да ги земат предвид и условите на 
продажбата како што се: местото на испораката, 
рабатот, супер-рабатот, ризиците и другите бони-
фикации и услови, каса-сконтото, пресметката на 
амбалажата и др. 

Со измената на условите на продажбата од 
став 1 на оваа точка не можат да се зголемуваат 
продажните цени на производите и услугите што 
се максимира,ни, одредени како затечени или чиј 
начин на формирање со важечките прописи е одре-
ден на друг начин. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 став 2 
од оваа одлука, производителските организации на 
здружениот труд, при продажбата на производи на 
трговските организации на здружениот труд, можат 
да ги влошуваат условите на продажбата (рабат од 
малопродажна цена, количински рабат, супер-ра-
бат, каса-сконто и други бонификации) што влегу-
ваат во вкупниот приход на трговската организа-
ција на здружениот труд, а не можат да ги влошу-
ваат условите на продажбата (редовен рабат, место 
'на испораката, пресметка на амбалажата и др.) што 
непосредно се искажуваат во фактурата и се зе-
маат предвид при формирањето на продажната це-
на за крајна потрошувачка. 

3. Поблиски објасненија за тоа на кои услови 
на продажба се однесува одредбата од точка 2 на 
оваа одлука, дава, по потреба, Сојузниот секрета-
ријат за пазарот и цените. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ“. 

Р. п. бр. 207 
19 јул,и 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

543, 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа (,,Службен лист на СФРЈ4', бр. 
34/65, 49/68 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 53/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-

. вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИМЕНА 
НА БЕНЕФИЦИРАНИ ЦАРИНСКИ, СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА НА НЕКОИ ГРУПА-
ЦИИ НА СТОПАНСТВОТО, ЗА КОЈА ПРИЈАВАТА 
ЗА СКЛУЧЕНАТА РАБОТА НА УВОЗ НА СТОКИ 
Ш Е ПОДНЕСЕНА НА НАДЛЕЖНАТА БАНКА ДО 
21 ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИНА, А УВОЗОТ ЌЕ СЕ 

ИЗВРШИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1973 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за примена на бенефицирани ца-
рински, стапки за специфичната опрема на некои 
групации на стопанството, за која пријавата за склу-
чената работа на увоз на "стоки и е поднесена на 
надлежната банка до 31 декември 1972 година а уво-
зот ќе се изврши до 30 септември 1973 година 
(„Службен лист на СФРЈ4', бр. 20/73) во точка 1 под 
33 на крајот се додаваат запирка и зборовите: ,,од-
носно ако договорот врз основа на кој се увезува 
опремата, според посебни прописи, е одобрен од на-
длежниот сојузен орган на управата до 31 декември 
1972 година44. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува почнувајќи од 1 јануари 
1973 година. 

Р. п. бр. 208 
19 "јули 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Џемал Биедиќ, с. р. 

544. 

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 27, 62 и „Службен лист на СФРЈ" 
бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СТО-
КОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОН-
ТИНГЕНТИ ГИ УТВРДУВА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕ-

ТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

1. Во Одлуката' за одредување на стоките за 
кои стоковните контингенти и девизните контин-
генти ги утврдува Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/72)' во точка 1 ред. бр. 70, 73. 74. 79, 85, бб, 87, 
88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 114 и 115 се бришат. 

По ред. бр. 104 се додаваат три нови редни 
броја, кои гласат: 

„104а 84.52/1а Машини за сметање, рачни 
1046 84 52/16-1 Машини за сметање, елек-

трични, со вграден механи-
зам за сите операции 

104в 84.52/16-2 Машини за сметање, елек-
трични, други, т. е. за една 
до три сметковни операции". 
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По ред. бр. 107 се додава нов ред. бр. 107а, кој 
гласи: 

„107а 84.63/3в Лизгачки лежишта". 
По ред. бр. 112 се додава нов ред бр. 112а, кој 

гласи' 
„112а 89.04 Бродови, чамци и други 

пловила за режење". 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ ". 

Р. п. бр. 210 
19 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

545, 

Врз основа на член 8 рд Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 

ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ 

1. Советот за прашања на општествено-поли-
тичкиот систем (во понатамошниот текст: Советот) 
ги разгледува прашањата на изградбата и на ната-
мошниот развиток на општествено-политичкиот 
систем утврден со Уставот на СФРЈ; ги разгледува 
предлозите на закони и на други акти од надлеж-
носта на органите на федерацијата со кои се уре-
дуваат основните односи во областа на општествен 
но-политичкиот систем; ги разгледува односите во 
оваа област, и за тие прашања му дава мислење 
и предлози на Сојузниот извршен совет. 

На барање од соборите на Сојузната скупшти-
на, од Претседателството на СФРЈ, од Сојузниот 
извршен совет, од собранијата на републиките и 
собранијата на автономните покраини и нивните 
извршни совети, Советот разгледува одделен пра-
шања од областите наведени во став 1 на оваа точ-
ка и им дава мислење и предлози на тие органи. 

2. Предлозите односно ставовите заземени по 
прашањата од точка 1 став 1 на оваа одлука, Сове-
тот ги доставува до Сојузниот извршен совет. 

3. Советот го сочинуваат претседател и члено-
ви, кои ги именува и ги разрешува од должност 
Сојузниот извршен совет. 

Претседателот на Советот се именува од редот 
на членовите на Сојузниот извршен совет. 

Членовите на Советот се именуваат од редот на 
членовите на Сојузниот извршен совет, на репуб-
личките и покраинските извршни совети, од прет-
ставници на општествено-политичките организации 
на ниво на федерацијата и од истакнати научни и 
стручни работници. 

Членовите на Советот од редот на членовите на 
републичките и покраинските извршни совети се 
именуваат на предлог од тие совети, а претставни-
ците на општествено-политичките организации — 
на предлог од извршните органи на тие органи-
зации. 

4. Проучувањето и подготвувањето на одредени 
прашања од својот делокруг Советот може да им 
го довери на научни односно стручни установи или 
за таа цел да формира работни групи и други ра-
ботни тела. 

По заклучок на Советот или на барање од 
претседателот на Советот, сојузните органи на 
управата и сојузните организации проучуваат од-
делни прашања и подготвуваат анализи и други 
материјали потребни за работата да Советот. 

5. Советот работи во седници. Седниците на 
Советот ги свикува и со нив раководи претседате-
лот на Советот. 

Во работата на седницата на Советот учеству-
ваат и старешините на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации по прашањата 
што се однесуваат на делокругот на органист од-
носно организацијата со која раководат, како и 
раководителите на работните групи односно на 
работните тела кога Советот разгледува прашања 
по кои односната работна група или (работно тело 
дало мислење. 

6. Организацијата и работата на Советот се 
уредува со деловникот на Советот, што го донесува 
Советот. 

7. Вршењето на стручните и адоминистратив-
ните работи за потребите на Советот го обезбедува 
секретарот на Сојузниот извршен совет. 

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

Р. п. бр. 211 
19 јули 1973 година 

, Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

546. 

Врз основа на член 8 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ СТОПАНСКИ СОВЕТ 

1. Стопанскиот совет (во понатамошниот текст: 
Советот) ги разгледува прашањата на изградбата и 
на развојот на стопанскиот систем утврден со Уста-
вот на СФРЈ, на усогласувањето на стопанскиот 
развиток на Југославија и на остварувањето на у -
тврдената економска политика, на усогласувањето 
и насочувањето на работата на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации во областа на 
стопанството; ги разгледува предлозите на закони и 
на други акти од надлежноста на органите на феде-
рацијата со кои се уредуваат основните односи во 
областа на стопанскиот систем; го разгледува оства-
рувањето на политиката во областа на стопанството; 
изградува ставови по тие прашања и поведува ини-
цијатива и дава предлози за нивното остварување. 

На барање од соборите на Сојузната скупштина, 
од Претседателството на СФРЈ, од Сојузниот извр-
шен совет, од собранијата на републиките и собра-
нијата на автономните покраини и нивните извршни 
совети, Советот разгледува одделни прашања од об-
ластите наведени во став 1 на оваа точка и им дава 
мислење односно предлози на тие органи. 

2. Предлозите односно ставовите заземени по пра-
шањата од точка 1 став 1 на оваа одлука, Советот 
ги доставува до Сојузниот извршен совет. 

3. Советот го сочинуваат претседател и членови, 
кои ги именува и ги разрешува од должност Сојуз-
ниот извршен совет. 

Претседателот на Советот се именува од редот 
на членовите на Сојузниот извршен совет. 

Членовите на Советот се именуваат од редот на 
членовите на Сојузниот извршен совет, на репуб-
личките и покраинските извршни совети, од прет-
ставници на општествено-политичките организации 
на ниво на федерацијата, од претставник на Стопан-
ската комора на Југославија и од истакнати опште-
сгвено-политички, научни и стручни работници. 
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Членовите на Советот од редот на членовите на 
републичките и покраинските извршни совети се име-
нуваат на предлог од тие совети, а претставниците 
на општествено-политичките организации и прет-
ставникот на Стопанската комора на Југославија — 
на предлог од извршните органи на тие организации. 

4. Проучувањето и подготвувањето на одредени 
прашања од својот делокруг Советот може да им го 
довери на научни односно стручни установи или за 
таа цел да формира работни групи и други работни 
тела. 

По заклучок на Советот или на барање од прет-
седателот на Советот, сојузните органи на управата 
и сојузните организации проучуваат одделни пра-
шања и подготвуваат анализи и други материјали 
потребни за работата на Советот. 

5. Советот работи во седници. Седниците на Со-
ветот ги свикува и со нив раководи претседателот на 
Советот. 

Во работата на седницата на Советот учествуваат 
и старешините на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации по прашањата што се одне-
суваат на делокругот на органот односно организа-
цијата со која раководат, како и раководителите 
на работните групи односно на работните тела кога 

,Советот разгледува прашања по кои односната ра-
ботна група или работно тело дало мислење. 

6. Организацијата и работата на Советот се уре-
дуваат со деловникот на Советот, што го донесува 
Советот. 

7. Вршењето на стручните и административните 
работи за потребите на Советот го обезбедува секре-
тарот на Сојузниот извршен совет. 

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

Р. п. бр. 212 
19 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

547. 

Врз основа на член 20 став 2 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, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО 

СЕ КОРИСТИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

1. Врз увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се кори-
сти во земјоделството, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап-
ки на увоз на одредени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/73), ќе се применуваат следните 
царински стапки: 

,Тарифен 
број Наименување Царинска 

стапка 

1 2 3 

84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. 
— Полжавести пумпи капацитет 

над 100 т 3 / час и притисок 10 
АТ за црпење течни ѓубриња 

— Пумпи за црпење течни ѓуб-
риња 

84.24/1в Плугови тракторски 
Ех. 
Плугови носени и полуносени 
со четири и повеќе плужни те-
ла, за трактори на тркала 

84.24/26 Култиватори тракторски 
Ех. 
Култиватори за претсеидбена 
подготовка на земја со работен 
зафат над 5 m 

84.24/56 Чинијарки тракторски 
Ех. 
Чинијарки тракторски со рабо-
тен зафат над 4 ш 

84.24/76 Трактори расфрлачи на ѓуб-
риња 
Ех 
— Трактори расфрлачи на 

шталско ѓубре носивост над 
5 t 

— Расфрлачи на минерално ѓу-
бре носивост над 500 kg 

84.24/9а и б Машини за. садење, култивира-
ње и други, за градинарството 
Ех. 
— Машини за садење, влечени 

и носени 
— Машини за садење, само-

ходни 
84.25/16 Влечени комбајни за жито 
84.25/За Други комбајни, самоходни 

Ех. 
— Комбајни за вадење компир 
— Комбајни за вадење репа 

Комбајни за берење памук 
— Комбајни за силажа 
— Комбајни за берење борани-

ја, грашок, домати, грав, 
краставици и пиперки 

Други комбајни влечен^ 
Ех. 

Комбајни за вадење репа 
— Комбајни за вадење компири 
- - Комбајни за берење памук 
— Комбајни за берење борани-

ја, грашок, домати, крастави-
ци и пиперки 

84.25/46 и в Тракторски и самоходни са-
моврзувачки и жетварки 

84.25/56 Косачки тракторски 
Ех. 
Тракторски косачки комбини-
рани со гмечалка 

84.25/Ѕв Косачки самоходни 
Ех. 
Косачки самоходни комбинира-
ни со гмечалка 

84 25/6а и 6 Вршалки со и без елеватор 
84.25/9 Преси за сено и слама 
84.25/10а и 6 Машини за вадење компир и 

репа 
84 25/12 Други машини, апарати и спра-

ви за берба и вршидба 
Ех. 
— Копачки за вадење плодови 

на морков и кикиритки 
— Машини за сушење памук 
— Пречистувачи за памук 

84.26/1 Машини за молзење 
87.01/16 Други трактори на тркала 

Ех. 
Трактори јачина над 120 КЅ 
според DIN ' 

84.25/36 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година. 

Р. п. бр. 209 
19 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џеамл Биедиќ, с. р. 

548. 

Врз основа на Уставниот амандман XXIX, СР 
Босна и Херцеговина, СР Црна Гора, СР Хрватска, 
СЕ Македонија, СР Словенија, СР Србија, САП 
Косово и САП Војводина, кои ги застапуваат ов-
ластени претставници, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ ЗА ПРОШИРЕНА 
РЕПРОДУКЦИЈА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ОД 1973 
ДО КРАЈОТ НА 1975 ГОДИНА И ЗА ПОЛИТИ-
КАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДС-
ТВОТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Социјалистичките републики и социјалистички-

те автономни покраини, врз основа на своите опш-
тествени планови, заеднички констатираат дека, во 
согласност со општиот стопански развој и со ком-
паративните предности и можности на одделни под-
рачја, е потребно побрзо да се развива земјоделс-
твото во целата земја, и се согласни дека во наред-
ниот период треба да се постигне таков растеж на 
земјоделското производство кој ќе обезбеди задо-
волување на домашната потрошувачка на основни 
земјоделски производи и економски рационален из-
воз на некои земјоделско-прехранбени производи. 

Републиките и автономните покраини конста-
тираат дека, со развојот на земјоделството, треба 
да се постигне побрз развој на социјалистичките 
самоуправни општествено-економски односи во 
земјоделството и на село. 

Заради остварување на целите од ст. 1 и 2 на 
овој член, републиките и автономните покраини 
истакнуваат дека е неопходно да се обезбедат соод-
ветни вложувања во развојот на земјоделството во 
сите региони на земјата, и тоа како на општестве-
ниот сектор така и на индивидуалните стопанства. 

Член 2 
Заради остварување на програмата за развој на 

земјоделството и на вложувањата во развојот на 
земјоделството, републиките и автономните покра-
ини ќе се залагаат за тоа помеѓу земјоделските 
организации на здружениот труд, организациите па 
здружените индивидуални производители и орга-
низациите на здружениот труд од областа на про-
метот и прехранбената индустрија, -да се склучи 
самоуправна спогодба за здружување на средствата а 
потребни за вложувањето во развојот на земјодел-
ското производство. 

Републиките и автономните покраини со мерки 
на економската политика ќе го поттикнуваат побр-
зиот развој на земјоделството преку општествено 
договарање и самоуправно спогодување и ќе обез-
бедуваат услови за здружување на средства заради 
остварување на задачите од овој договор. 

Член 3 
Републиките и автономните покраини со општи -

системски и Интервентни мерки ќе го помагаат 

предвидениот развој на земјоделството во рамките 
на обврските од овој договор. 

Републиките и автономните покраини констати-
раат дека основ на развојот на земјоделството 
во идниот период претставуваат општествено орга-
низираното производство во земјоделските органи-
зации на здружениот труд и во организациите на 
здружените земјоделски производители и индиви-
дуалните производители кои, во различни облици 
на производство и деловна соработка меѓу себе и со 
организации на здружениот труд, и при активната 
политика на банките, врз самоуправна основа, ги 
регулираат сопствените и меѓусебните обврски во 
поглед зголемувањето на земјоделското производ-
ство и на тој начин ги исполнуваат задачите усво-
ени со општествените планови на развојот. 

Републиките и автономните покраини ќе ја 
усогласуваат својата политика ,со општините и ќе 
водат активна политика на договорање во федера-
цијата, за и федерацијата со своите мерки да при-
донесе за остварувањето на целите од овој договор. 

Член 4 
Републиките и автономните покраини конста-

тираат дека за остварувањето на целите од член, 1 
на овој договор, до крајот на 1975 година треба да 
се обезбедат годишни вложувања од најмалку 
2.000,000.000 динари на општествените стопанства и 
од 2.200,000.000 динари на индивидуалните стопанс-
тва (пресметано по цените од 1970 година). 

Средствата од став 1 на ОВОЈ член ќе се обез-
бедат од средствата на организациите на здруже-
ниот труд, од здружените средства во банките и 
од средствата што се обезбедуваат со овој договор. 

П. Прекорена репродукција во општествениот 
сектор на земјоделството 

Член 5 
Републиките и автономните покраини ќе созда-

ваат услови секоја година на нивната територија 
да се оствари обемот на вложувањата во земјодел-
ството на општествениот сектор предвиден со нив-
ните среднорочни планови на општествениот развој, 
а најмалку обемот кој одговара на учеството на 
нивниот општествен производ од општествениот 
сектор на земјоделството во целокупниот опште-
ствен производ на општествениот сектор на зем-
јоделството во Југославија, што, во целост треба да 
обезбеди вложувања најмалку во обемот од член 
4 на ОВОЈ договор, 

Член 6 
За остварување на целите од овој договор од-

носно заради зголемување на обемот и рационал-
носта на вложувањата за зголемување на произ-
водството на пченица, сончоглед, шеќерна репа и 
млеко на општествените стопанства, републиките и 
автономните покраини со овој договог обезбедуваат 
дополнителни средства во височина од 500,000.000 
динари, односно ревалоризирано еа цените од 1973 
година во височина од 750,000.000 динаррх, од изво-
рите и по годините на следниот начин: 

Милиони динари 
1973 1974 1975 

година година година 

465 750 750 

300 330 350 

165 165 -

- 165 330 
- 90 70 

Додатни средства Вкупно 
од тоа: 
1) средства добиени од ос-

новниот данок на промет 
2) средства на динарската 

противвредност на стран-
ските кредити 

3) кредити од Меѓународната 
банка за обнова и развој 

4) други домашни извори 
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Член 7 
Средствата од член 6 точка 1 на овој договор ќе 

бидат обезбедени од основниот данок на промет на 
стоки на мало (тар. број 1 од Тарифата на основа 
ниот данок на промет) во височината која одговара 
на стапката на овој данок од 0,5%, 

Средствата од став 1 на овој член републиките 
и автономните покраини секоја година ќе ги издво-
јуваат од збирните сметки на приходите и ќе ги 
уплатат на посебна сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија. 

Издвојувањето и уплатувањето на средствата 
од став 1 на овој член- на посебната сметка, како 
и користењето на тие средства, се уредува со соју-
зен закон усогласен со републиките и автономните 
покраини. 

Член 8 
Средствата од член 7 на овој договор ќе се ко-

ристат за исплата на премии на организациите на 
здружениот труд за произведени и продадени ко-
личини производи од општествениот сектор (развој-
на премија), и тоа за : 

— пченица ОДО динари за еден kg 
— сончоглед 0,20 динари за еден kg 
— шеќерна репа 0,03 динари за еден kg 
— млеко 0,25 динари: за еден 1 
Средствата од наплатената премија организа-

циите на здружениот труд ќе ги издвојуваат на по-
себна сметка и ќе ги користат за вложувања во 
зголемување на производството на производите од 
став 1 на овој член. Издвоените средства не можат 
да се користат пред да биде склучена самоуправна 
спогодба за намените и за начинот на користење 
на тие средства. 

Републиките и автономните покраини се соглас-
ни со сојузен закон да се овласти Сојузниот извр-
шен совет да пропише услови под кои организации-
те од став 1 на овој член имаат право на развој-
на премија и поблиски услови за исплата на оваа 
премија, и да се овластат сојузните органи да до-
несат поблиски прописи за начинот на остварува-
њето на развојната премија. 

Член 9 
Средствата добиени на име развојна премија 

организациите на здружениот труд можат да ги 
обединуваат заради, заедничко вложување во зем-
јоделското производство (точка 7 од Уставниот 
амандман XXI). 

Републиките и автономните покраини ќе даваат 
иницијатива за склучување на самоуправни спо-
годби за обединување и насочување на средствата 
добиени на име развојна премија, а според потреба-
та ќе пропишат обврска за здружување и насочу-
вање на користењето на тие средства заради оства-
рување на целите утврдени со овој договор. 

Член 10 
Средствата на динарската противвредност на 

странските кредити од член 6 точка 2 на овој до-
говор, пресметани по официјалниот курс, ќе бидат 
распоредени врз републиките и автономните покра-
тки, според нивното учество во општествениот про-
извод на општествениот, сектор на земјоделството 
(принцип на чиста дејност) во 1971 година. 
- Средствата од став 1 на овој член републиките 

и автономните покраини преку банките, што тие 
ќе ги одредат, ќе ги насочуваат во инвестиции во 
земјоделството на општествениот сектор, утврду-
вајќи ја нивната намена така што првенствено да 
се оствари зголемување на производството на про-
изводите од член 8 на овој договор. 

Член 11 
Средствата на кредитите од Меѓународната бан-

ка за обнова и развој од член б точка 3 на овој 
договор, ќе се користат со методот на непосредно 
одобрување за големи проекти и со метотод на 
посредно кредитирање по пат на тн. кредитна ли-
нија. 

. Републиките и автономните покраини се согласи 
ни Сојузниот секретаријат за финансии со Меѓу-
народната банка за обнова и развој да склучи 
спогодба за отворање на посебна кредитна линија 
за кредитирање на инвестиции на општествениот 
сектор на земјоделството во износот предвиден во 
член 6 точка 3 на овој договор, и' носител на по-
себната кредитна линија да биде Војвоѓанската 
банка во Нови1 Сад. 

Член 12 
Заради порационално користење на средствата 

од редовната и посебната кредитна'линија, одобре-
на од страна на Меѓународната банка за обнова и 
развој и од други финансиски организации во 
странство, републиките и автономните покраини ќе 
образуваат меѓурепубличко тело во кое влегуваат и 
претставници на Сојузниот секретаријат за земјо-' 
делство, на Сојузниот секретаријат за финансии 
и на Сојузниот секретаријат за пазарот и цените, 
чија задача ќе биде да ја координира работата на 
подготвување на програми и на обезбедување и ко-
ристење на 'средствата за инвестиции во земјодел-
ското производство на општествениот сектор. 

Член 13 
Републиките и автономните "покраини се соглас-

ни да обезбедат своја гаранција за инвестициони-
те кредити што произлегуваат од меѓународни из-
вори, добиени во согласност со овој договор, а кои 
се користат' за објектите на нивната територија. 

Член 14 
Покрај средствата наведени во член 6 на овој 

договор, републиките и автономните покраини, во 
согласност со сопствените билансни можности, ќе 
преземаат и други мерки за зголемување на обемот 
и на рационалноста на вложувањата во општестве-
ниот сектор на земјоделството. 

Со мерките од став 1 на овој член, републики-
те и автономните покраини ќе влијаат врз услови-
те за одобрување инвестициони заеми на организа-
циите на здружениот труд во областа на земјодел-
ството. 

Републиките и автономните покраини се соглас-
ни основниот данок на надоместоци за услуги да 
не се плаќа на каматите на кредитите пласирани во 
инвестиции во општествениот сектор на земјодел-
ството. . 

Републиките и автономните покраини се со-
гласни нивните органи заедно со Сојузниот секрета-
ријат за, земјоделство и со Сојузниот , секретаријат 
за финансии, во рок од три месеци од денот на 
потпишувањето на овој договор, да го разгледаат 
проблемот за бенефицирање на каматите од ста-
новиштето на неопходно стимулирање и насочување 
на странските и домашните средства кон вложува-
ње во земјоделството и да подготват и предложат 
републиките и автономните покраини да донесат 
соодветни заеднички мерки на тоа подрачје. 

Член 15 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни со свои прописи да ги ослободат сите организа-
ции на здружениот труд од обврските за плаќање 
данок на доход за делот на доходот што, го вложу-
ваат во развојот на земјоделството. САП Војводина 
ќе ја спроведе оваа мерка во согласност со биланс-
ните можности. 

III. Основи на политиката спрема индивидуалните 
производители 

Член 16 
Републиките и автономните покраини со мер-

ките на економската политика и со други мерки за 
поттикнување на земјоделското производство и на 
неговиот развој, како и со усвојување на соодветни 
закони, ќе овозможат различни облици на здружу-
вање на индивидуални земјоделски производители 
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и на нивните средства, како меѓусебно, така и' со 
организациите на здружениот труд, што ќе овозмо-
жи посилно вклучување на индивидуалните произ-
водители на пазарот и ќе ја зголемува матери-
јалната основа за развој на самоуправните и 
доходовните односи и социјална сигурност на здру-
жените индивидуални производители. 

Член 17 
Републиките и автономните покраини се обврзу-

ваат дека, заради зголемување - на пазарното 
производство, а во согласност со потребата од зго-
лемување на продуктивноста на трудот и на 
порастот на доходот на индивидуалните производи-
тели, во рамките на своите надлежности, ќе ги 
преземаат потребните мерки заради создавање 
услови за: 

1) побрза модернизација на производството, 
особено во различни облици на производствена и 
деловна соработка меѓу земјоделските производите-
ли и помеѓу индивидуалните земјоделски произво-
дители и организациите на здружениот труд; 

2) кредитирање на кооперативното производство 
преку организациите на здружениот труд; 

3) организација и софинансирање на службата 
за унапредување на земјоделството; 

4) соодветна даночна политика, со која ќе се 
насочуваат и поттикнуваат вложувањата во земјо-
делството и развојот на земјоделското производство, 
во согласност со целите на овој договор; 

5) поттикнување на развојот на штедно-кредит-
ната служба на село како услов за побрз развој на 
производството на индивидуалните стопанства; 

6) поттикнување на здружените земјоделски 
производители, по пат на општествено договара-
ње и самоуправно спогодување да одлучуваат за 
таква распределба на заеднички остварениот доход 
која ќе создаде материјална основа за модерниза-
ција на нивното земјоделско производство и за 
развој на самоуправните односи. 

Член 18 
Согласно чл. 1, 4 и 16 на овој договор, републи-

ките и автономните покраини се обврзуваат дека 
секоја година од 1973 година до крајот на 1975 
година за вложувања на индивидуалните земјодел-
ски стопанства на својата територија ќе ги обезбе-
дат најмалку следните дополнителни инвестициони 
средства, и тоа: СР Босна и Херцеговина — 
60,800.000 динари, СР Црна Гора - 9,000.000 динари, 
СР Хрватска - 99,200 000 динари, СР Македонија 
- 29,600 000 динари, СР Словенија - 32,000.000 
СР Србија, без автономните покраини - 135,800.000 
динари, САП Косово - 16,000.000 динари и САП 
Војводина 67,700.000 динари (пресметано по цени-
те од 1970 година). 

Средствата од став 1 на овој член ќе се ко-
ристат во вид на кредити на сопственото подрачје 
за вложувања, во согласност со среднорочните пла-
нови на републиките и автономните покраини. 

Кредитите од став 2 на овој член ќе се одобру-
ваат преку организациите на здружениот труд што 
непосредно го организираат производството во ко-
операција со индивидуалните производители. 

Член 19 
Републиките и автономните покраини со закон 

ќе овозможат индивидуалните производители — 
кооперанти, врз основа на придонесот од сопстве-
ниот доход, да можат да се вклучат во системот на 
здравственото, инвалидското и пензиското осигуру-
вање на работниците, со што ќе им биде дадена 
перспектива, врз основа на зголемувањето на ко-
оперативното производство и сопствениот доход, да 
си обезбедат општествено-економска положба во 
поглед на правата и обврските приближно еднаква 
на положбата на работните луѓе во здружениот 
труд. 

IV. Завршни одредби 

Член 20 
Републиките и автономните покраини се со-

гласни, во согласност со договорената политика на 
развојот на земјоделството, заедно со федерацијата, 
да го следат и анализираат движењето на инвести-
циите во земјоделството и во врска со тоа да ja 
разгледуваат ситуацијата, и во случај на потреба, 
посебно да се договараат за преземањето на пона-
тамошни мерки. 

Член 21 
Измени и дополненија на овој договор се вршат 

на начинот и по постапката по која е склучен овој 
договор. 

Член 22 
Овој договор влегува во сила кога ќе го по-

тврдат собранијата на републиките и на автоном-
ните покраини, а ќе се применува од 1 јануари, 1973 
година. 

Член 23 
Овој договор е потпишан од сите претставници 

на републиките и на автономните покраини во осум 
рамногласни. примероци кои се сметаат како автен-
тични текстови. 

Член 24 
Овој договор да 'се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

6 јули 1973 година 
Белград 

За СР Босна и Херцеговина, 
Шукрија Узуновиќ, с. р. 

За СР Црна Гора, 
Данило Миќуновиќ, с. р. 

За СР Хрватска, 
Милан Рукавина, с. р. 

За СР Македонија, 
Јанко Лазаревски, с. р. 

За СР Словенија, 
Милован Зидар, с. р. 

За СР Србија, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

За САП Косово, 
Божо Боиќ, с. р. 

За САП Војводина, 
Милан Јањетовиќ, с. р. 

549. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Kleine Zeitung", број 141 од 



,Четврток, 26 јули 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 41 - Страна 1261 

21 јуни 1973 година, кој' излегува на германски ја-
зик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/77 
17 јули 1973 година 

Белград 

По овластување на 
сојузниот секретар 

за внатрешн,и работи 
потсекретар, 

Саит Мераку, с. р. 

550. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО ,,DER SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието .,Der "Spiegel", број 27 од 
2 јули 1973 година, кој излегува на геомански јазик 
во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

- Бр. 650-1-22/108 
17 јули 1973 година 

Белград 

По овластување на 
' сојузниот секретар 

за внатрешни работи 
потсекретар, 

Саит Мераку, с. р. 

551. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „IL PICCOLO" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот ,.Il Piccolo", број 8148 5д 20 
јуни 1973 година, кој излегува на италијански јазик 
во Трст, Италија. 

Бр. 650-1-12/102 
17 јули 1973 година 

Белград 

По овластување на сојузниот 
секретар за внатрешни работи 

потсекретар, 
Саит Мераку, с. р. 

552. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ENCOUNTER" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Encounter", за јуни 1973 
година, кој излегува на англиски јазик во Лондон, 
Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/241 
18 јули 1973 година 

Белград 
По овластување на 
сојузниот секретар 

за внатрешни работи 
потсекретар, 

Саит Мераку, с. р. 

553. 

Врз основа на член 4 став 2 и член 41 ст. 1 h 2 
од Законот за југославенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), во согласност 
со сојузниот секретар за труд и социјална полити-
ка и со сојузниот секретар за земјоделство, сојуз-
ниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВА-
ЛИТЕТОТ НА АЛКОХОЛНИТЕ И БЕЗАЛКОХОЛ-

НИТЕ ПИЈАЧКИ, МРАЗОТ И ОЦЕТОТ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на алкохолните 

и безалкохолните пијачки, мразот и оцетот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 31'63 25/65 и 45/71) во член 
59 став 1 на крајот се додава нова реченица, која 
гласи: ,.За конзервирање на пивото може да се упо-
треби калиум сорбат до 30g/Hl". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2488/3 
12 јули 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
Бошко Димитриевиќ, с. р. 

554. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАК-
ТОРИ ГАСЕНИЧАРИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 септември 1972 
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година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за трактори гасеничари и за нивни 
резервни делови, со тоа што производителските ор-
ганизации на здружениот труд да можат да ги зго-
лемат своите ПОСТОЈНИ продажни цени до 16%, при 
постојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стапанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 438/1 од 17 јули 1973 
година. 

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

Претставник на производителот: „Братство" — 
Нови Травник. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Агротехника" — Љубљана, „Агроопрема" — 
Белград, „Југоаграр" - Нови Сад, „Ратар" — 
Зрењанин, „Механизација" — Приштина, „По-
љострој" — Винковци, „Пољотехника" — Осиек, 
„Агроспрем" - Сремска Митровица, „Агросер-
вис" — Крагуевац и „Агровојводина" — Нови 

Сад. 

555. 

З р з основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ'', бр 25/72 и 35/72), . претставникот на про-
изводителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОН-
БРОДСКИ МОТОР ТОМОЅ-4 И ЗА РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 септември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за вонбродски мотор „Тоmоѕ-4" 
и за резервни делови, со тоа што производителската 
организација на здружениот труд да може да ги зго-
леми своите ПОСТОЈНИ продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, и тоа за: 
1) вонбродски мотор „Тоmоѕ-4", 

со стандардна оска до 2.336 дин/парче 
2) вонбродски мотор „Тоmоѕ-4", 

со продолжена оска до 2.454 дин/парче 
3) резервни делови до 18%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 347/2 од 13 јули4 1973 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот, ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ''. 

Претставник на производителот: Товарна мо-
торних возил „Тоmоѕ" - Копер. 
Претставници на купувачите-потрошувачите: 
Словенија-авто' — Љубљана, Metaliacommerce 
— Загреб, Технометал-Гвожѓар — Нови Сад, 
Јеклотехна — Марибор, Југобицикл — Бел-
град, Аутохрватска — Загреб, Волан — Љубља-
на. Југоаграр — Нови Сад, Развитак — М е л о -
виќ, Аутокуќа „Шумадија" — Белград, Ауто-
мотор — Риека, Аутосрбија — Лесковац, Ауто-
македонија — Скопје, Ратар — Зрењанин и Елан 
— Бегуње. 

556. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), представниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ШПО-
РЕТИ И ПЕЧКИ НА ЦВРСТО ГОРИВО И ЗА 

НИВНИ ДЕЛОВИ 

Претставниците на производителите и пред-
ставниците на потрошувачите на 5 октомври 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба За промена 
на затечените цени за шпорети и печки на цврсто 
гориво и за нивни делови, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите постојни продажни цени, 
и тоа за: 

1) шпорети на цврсто гориво до 12% 
2) печки на цврсто гориво до 13% 
3) делови за шпорети и печки до 12% 

при постојните услови на продажбата. 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 422/1 од 16 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: ЕИ „Милан 
Благојевиќ" — Смедерево, „Металец" — Битола, 
„Пламен" — Славонска Пожега, „Металац" —' 
Врање и „Горење" — Белење. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Електротехна" — Белград, „Електрометал" —-
Белград, „Радиоелектро" — Белград, Предузеќе 
робних куќа ,,Београд" — Белград, „Универзал" 
— Бјеловар, Трговско претпријатие „Јавор", 
Битола, „Универзал" — Бечеј, „Метал" — Ба-
ња Лука; „Меркур" — Брчко, „Велма" — Брч-
ко, „Слога" — Биелина'. „Поткозарје" — Босан-
ска Градинка, „Дивчибаре" — Валево, „Трго-
зад" — Живинице, „Велепромет" — ЗБОРНИК, 
„Електротехна" — Загреб, „Жељпох" — Загреб, 
„Дрина" — Јања, „Равниште" — Крушезац, 
„Гвожѓар" - Кралево, „Техногвожѓар" — Нови 
Сад, „Меркатор" — Љубљана,' „Феримпорт" — 
Загреб, „Црн Бор" - Прилеп, „-Венац" - Рума, 
„Југоелектро" — Белград, „Центоопром" — Ста-
ра Пазова, „Електрометал" — Скопје, „Терази-
је" — Титово Ужице, „Ковинотехна" — Цеље, 
„Поцеррша" — Шабац, „Гросист" — Горица, 
„Развитак" — Матковиќ, ,.Далма" — Сплит, 
„Фероелектро" — Сараево, „Узор" — Смедерез-
ска Паланка, „Кама" — Загреб, „Партизан" -
Чачак, ,,Нови Дом" — Белград, ,.Будуќност" -
Босански Шамац, „Инекс" — Белград, Винарска 
задруга — Власотинце, Радио-електро Центар 
— Загреб, „Звијезда" - Загреб, „Тргопромет" 
— Нова Градинска, „На-Ма" — Славенска По-
с е г а , „Нова трговина" — Славенска Пожега, 
„16. Новембар" - Гнилане, „Зрењанин" - Зре-

- њанин, „Ангропромет" — Ниш, „Металургија" 
— Смедерево, „Ангропромет" — Пожаревац, 
„Техномеркатор" .— Цеље, „Ера" — Белење, 
„Тргоцентар" - Вировитица, „Металимпекс" -
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Тузла, „Тргопродукт" - Панчево, „ПТК" - . 
Врање, „Тргопромет" — Прокупле, „Вардар" — 
Скопје, „Технометал-Македонија" — Скопје и 

. „Босанка" — Босански Шамац. 

557. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 октомври 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за технички гасови, со тоа што 
производителските организации на здрз7жениот труд 
да можат да ги зголемат своите продажни цени 
така што највисоката продажна цена да изнесува: 

— за кислород — до 4,50 дин/kg 
— за азот - до 6,00 дин/kg 
— за ацетилен — до 18.50 дин/kg 
— за јаглендиоксид — до 4,00 дии/kg 

при условите на продажбата, чиј оригинал се наоѓа 
во Стопанската комора на Југославија. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 434/3 од 16 јули 1973 
година. 

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
р;ц денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „ Т е х н о г а с " -
Белград, Товарна душика — Руше и Јувен — 
Загреб. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
МАГ - Белград, Железара — Зеница, ЕИ -
Ниш, МИНЕЛ — Белград, Железара - Смедерево, 
УМИ - Белград, ТПК - Загреб, СНЕМО - Љуб-
бљана, Монтер — Загреб, Уљаник - Пула, OKI 
Загреб, Јединство — Загреб, Хидромонтажа — 
Марибор и TANIN — Марибор. 

3. На ,оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 407/2 од 17 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: „ИМТ" -
Белград, „ОЛТ" — Осиек, „Леминд" — Лесковац, 
„ИМР" - Раковица и „Пољострој" - Оџаци. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 27 
купувачи-потрошувачи се назначени во посебен 
прилог кон оваа спогодба, кој што се наоѓа во 
документацијата на Стопанската комора на Ју-
гославија. 

558. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАК-
ТОРСКИ ПРИКЛУЧОЦИ (ПЛУГОВИ, БРАНИ—ЧИ-
НИЈАРКИ, СЕАЛКИ И ДР.) И НИВНИ РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 октомври .1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за тракторски приклучоци (плу-
гови, брани—чинијарки. ,сеалки и др.) и за нивнџ ре-
зервни делови, со тоа што производителските орга-
низации на здружениот труд да можат да ги зголе-
мат своите ПОСТОЈНИ продажни цени до 12,72% при 
постојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија.; 

559. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), представниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕК-

ТРОИНСТАЛАЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 14 ноември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за електроинсталационен мате-
ријал, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат свои-
те постојни продажни цени најмногу до 13,28%, при 
постојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спгодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора ,на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 140/2 од 16 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: „Електро-
-Контакт" — Загреб, „Елма" - Чрнуче—Љуб-
љана, „ТЕП" — Врапче—Загреб, „Нопал" -
Бачка Паланка, „Слобода" ООУР „Стандард" -
Босанска Градната, „Енергоинвест" - Сараје-
во, и „Сигма" - Суботица. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ан-
гропромет" — Ниш; „Бродомеркур" - Сплит, 
„Далма" — Сплит, „Електроматеријал" — Рис-
ка, „Електрометал" — Белград, „Електронабава" 
— Љубљана, „Еелќтротехна" — Белград, „Елек-
тротехна" - Љубљана, „Електротехна" — За-
греб, „Електроопскрба" - Загреб, „Феримпорт" 
- Загреб, „Фероелектро" - Сараево, „Интер-
промет" - Скопје, „Р1стра" - Пула, „Јеклотех-
на" - Марибор, „Југоелектро" — Белград, „Ју-
готехника" — Љубљана, „Метал" - Бања Лу-
ка, „На-Ма" - Загреб; „Радиоелектро" - Бел-
град, „Радиоелектро-Центар" - Загреб, „Техно-
меркатор" - Цеље, „Техномеркур" - Карло-
вац, „Техногвожѓар" - Нови Сад, „Технометал-
-Македонија" — С к о п ј е и „Унима" - Сараево. 
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560. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), представниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПУМ-
ПИ ЗА ВОДА НА МОТОРЕН ПОГОН (БЕЗ МО-

ТОР) И ЗА НИВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 15 ноември 1972 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за пумпи за вода на моторен погон 
(без мотор) и за, нивни делови, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите постојни продажни цени 
најмногу до 11% при постојните услови на продаж-
бата. 

2. Учесниците на ова спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги 'продаваат односно купуваат по цените и под 
условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал 
се наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 354/2 од 16 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите; „Јастребац" 
- Ниш, ,Литострој" — Љубљана, „Електроко-
вива" — Марибор, „Тито" — Скоје, „Југотур-
бина" — Карловац, „ИМП" — Љубљана и „ М е -
талац" — Зрењанин. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Металсервис" — Белград, ,,Технопромет" -
Белград, . „Руднап" — Белград, „,Жељпох" - -
Загреб, „Рудар" - Загреб, „ИМП" -у Мари-
бор, ,,Звездара'" Белград, . „Инсталатер" — 
Сремска Митроѕица, „12. Октобар" — Младено-
в а ^ Трговачко предузеќе „Зрењанин" — Зре-
њаиин, „Техногвожѓар" — Нови Сад, „Радио-
електро" — Белград, „Јанко Л нејак" — Белград, 
„Гранекспорт" - Белград,, „Копаоник" — Бел-
град, „Електрометал" — Белград, .„Славонија-
комерц" — Осиек, „Агропромет" — Крушевац, 
.„Семе" — Белград, „Тргопромет" — Прокупле, 
„Београд" предузеќе робних куќа — Зрењанин 
и „Огрев" — Трговско предузеќе — Суботица. 

561. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72). представниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАН-

ДАРДНИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 ноември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за стандардни електромотори, 
со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
постојни продажни цени најмногу до 13%, при по-
стојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 

ти продаваат односно купуваат по цените и под 

условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал 
се наоѓа во Стопанската комора на Југославија. . 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 145/2 од 16 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: „Раде Кон-
чар" - Загреб, „Електроковина" — Марибор, 
„Енергоинвест" — Сараево и „Горење-Север" — 
Суботица. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Електротехна" — Љубљана, „Техногвожѓар" — 
Нови Сад, „Давид Пајиќ" - Белград, „Металка" 
— Љубљана, „Јеклотехна" — Марибор, ,„Елек-
троопскрба" — Загреб, „Електронабава" — Љуб-
љана, Радиоелектро" — Белград, „Пољострој" — 
Оџаци, „Руднап" — Белград, ,.Електротехна" — 
Белград, „Феримпорт" - Загреб, ,.Енергоинвест" 
— Сараево, „Жељпох" — Загреб, „Електротехна" 
Загреб „Металсервис" — Белград и „Агропро-
дукт" - Суботица. 

562. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена коирола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА МА-
НОМЕТРИ, ВАКУУММЕТРИ, МАНОВАКУУММЕ-

ТРИ И ХИДРОМЕТРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 ноември 1972 
година склучија и потпиша спогодба за промена на 

затечените цени за манометри, вакуумметри, мано-
вакуумметри и хидрометри, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите постојни продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, така што најви-
соките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

- манометар 0 60 до 44,30 
0 63 до 61,40 
0 80 до 88,20 

— 0 100 до 111,00 
— 0 150 до 159,90 

вакуум-метар 0 80 до 98,40 
0 1W до 126,10 

- 0 150 до 180,40 
- мановакуум-метар 0 80 

до 98,40 
- 0 100 До 126,70 
- 150 ДО 180,80 
- хидрометар 0 80 до 94,79 
— 0 т до 121,70 
— 0 150 до 176,30 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се на-
оѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниов 
завод за цени, со решение бр. 359/2 од 3 јули 1973 
Година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Борац" — 
Белград и ^Чајавец" — Бања Лука. 

Претставници на купувачите-потрошузачи: 
„Металсервис" — Белград, „Технопромет" —-
Белград, „Техногвожѓар" — Нови Сад, „Ивста-
лотехна" — Загреб, „Жељпох" — Загреб, „Ила-
са" — Загреб, „Јеклотехна" — Марибор 
„Зрењанин" — Зрењанин, „Југолабораторија" 
— Белград, „Меркур" — Кран,, „Прва Петолет-
ка" — Трстеник, „Енергоинвест" — Добој, 
„Енергоинвест" — Босански Шамац, „ИМП" — 
Славокска Пожега, „Радијатор" — Зрењанин, 
„Раде Кончар" — Сомбор, „Ватроепрем" -
Белград,, „Металка"- — Љубљана, „Ковинотех-
на" — Цеље и „Феримпорт" —хЗагреб. 

563. 

Брз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ФИ-
Т И Л И , ЛЕАНИ ЦЕВКИ, ФАЗОНСКИ ДЕЛОВИ, 
КАНАЛИЗАЦИОНЕН ПРИБОР, ЖИБО-СТОЈННЦИ, 
САЛОНИТИ И ВОДОВОДНИ, ПАРНИ И ГАСНИ 

АРМАТУРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 ноември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за фитинзи, леани цевки, фа -
зонски делови, канализационен прибор, жибо-спој-
випи, салонити и водоводни, парни и гасни арма-
тури, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат свои-
те постојни, продажни цени најмногу, и тоа за: 

1) фитинзи до 8% 
2) леани цевки, фазонски делови, 

канализационен прибор, жибо-
спојвици и салонити до 10,32% 

3) водоводни, парни и гасни 
арматури до 10,32% 

(според ценовникот кој е составен дел ка оваа спо-
годба) при постојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал 
се наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 365/2 од 16 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите на фитинзи: 
Ливница железа и темпера — Кикинда и „Ти-
тен" — Камнмк. 

Претставници на купувачите—потрошувачи: 
„Бродомерк;ур" - Сплит, „Металсервис" - Бел-
град, „Техногѕожѓар" - Нови Сад, „Електро-
н и т е " - Белград, „Копаопик" - Белград, „Фе-
роелектро" - Сараево, „Метал-Унима" - Са-
раево. ,,Технометал" — Скопје, „Јеклотехна" -
Марибор, „Караорман" - Скопје, „Феримпорт" 
— Загреб, „Инсталотехна" — Загреб, „Жељпох" 
— Загреб, „Меркур" - Кран,. „Металка" -
Љубљана, „Иласа" — Загреб/ „Грамекс" -
Љубљана, „Метал" — Бања - Лука, „Далма" — 
Сплит, „Јавор" — Битола, „Техночелик" -
Кралево. „Задругар" - Белград, „Зрењанин" -
Зрењанин, „Технопромет" — Белград, „Дрвар" 
— Кикинда, „Гросист" — Нова Горица и „Сер-
вис-импорт" — Титоград. ^ 
Претставници на производителите на леани 
цевки, фазоиски делови и прибор за канали-
зација: „Београд" — ливница — Белград, Ин-
дустриски комбинат „Гуча" — Гуча, Индустри-
ско монтажно подјетје „ИМП" — Иванчна Гори-
ца, Љеваоница и творница арматура — Вараж-
дин, Металски заводи „Тито" — Скопје, Ли-
варна сиве литине ин баровних кевин „Фера-
лит" — Жа лец и „Томо В миковиќ" — Бјеловар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Електрометал" — Белград, ,.Искра" — Бел-
град, „Звездаоа" — Белград, „Копаоник" 
— Белград, „Металсервис" — Белград, ,,Бал-
кан" . — Нови Сад, „Техногвожѓар" — Но-
ви Сад, „Инсталотехна" Загреб, „Жељ-
пох" — Загреб, „Феримпорт" — Загреб, „Унима" 
— Сараево, „Фероелектро" — Сараево, „Караор-
ман" — Скопје1, „Технометал—Македонија" — 
Скопје, „Метална" — Љубљана, ,,Бродомеркур'' 
— Сплит, „Грамат" — Загреб, „Грамекс" - -
Љубљана, „Задругар" — Белград, „Зрењанин" 
— Зрењанив, „Петра" —. Пула, ,,Меркур'4 —1 

Крањ, „Равниште" — Крушевац, „Технопрот^ет" 
Белград, „Јеклотехна" — Марибор, ,,Еро дома-
теријал" — Риека, „Сервиелмпорт" — Титоград, 
„Гросист" — Нова Горица. 
Претставници на производителите на фазонски 
делови, жибо-спојници и салонитм: ЈБеваоница 
— Бараждин, „Фералит" — Жалец, „Далит" - -
Дарувар и „Тито" — Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Копаоник" - Белград, „Далмација цемент" — 
Сплит, „Технометал-Македонија" — Скопје, 
„Металсервис" — Белград, „Технометал" —, 
Кр а лево, „Салонот" — Анхово, „Инсталотехна" 
— Загреб, ,Бродомеркур" - Сплит, с р а м а т " — 
Загреб, „Металка" — Љубљана, „Фероелектро" 
— Сараево, „Караорман" — Скопје, „Технопро-
мет" — Белград, „Техногвожѓар" — Нови Сад, 
„Унима" — Сараево, „Сервис-импорт" — Тито-
град, „Жељпох" — Загреб, ,,.Меркур" - Краљ и 
„Гросист" — Нова Горица. 

Претставници на производителите на вод,оводни 
парни и гасни арматури: Љеваоница — Вараж-
дин, „Тамп" - Сента, „Чона" - Чока, „Тито" -
Скопје и „Фералит" — Желец. 
Претставници на купува потрошувачи: 
„Технометалгвожѓар" —- Нови Сад, „Металсер-
вис" — Белград. „Феримиорт" - Загреб, „Ин-
сталотехна" - Загреб, „Металка" - Љубљана, 
„Фероелектро" — Сараево, ,,Броде материј-ал'' — 
Риека, „Јеклотехна" — Марибор, „Жељпох" -
Загреб, „Технометалмакедонија" — Скопј-е, „Ка-
раорман" - Скопје, ,.Меркур" - Краљ, „Копао-
ник" - Белград, „Технопромет" - Белград, 
„Равниште" - " Крушевац^ .,Интерекспорт" — 
Белград, ,,Зрењанин" - Зрењанин, ,Балкан" — 
Нови Сад, „Бродомеркур" - Сплит, „Електро-
метал" — Белград, ,,Технометал" — Кралево, 
„Техночелик" - Кралева, „Грамат" - Загреб, 
„Сервис-импорт" — Титоград ш ,Гросист" — Го-
рица. ' 
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564. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и, 35/72), пред ста вниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
З А П Р О М Е Н А Н А З А Т Е Ч Е Н И Т Е Ц Е Н И З А Б О Ц И 

З А Б У Т А Н - П Р О П А Н Г А С 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 5 декември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за боци за бутан-пропан гас од 
5 и 10 kg, со тоа што производителските организа-
ции на здружениот труд да можат да ги зголемат 
своите постојни продажни цени, и тоа за: 
1) боци за бутан-пропан гас 

од 5 kg ' до 153,90 дин/парче 
2) боци за бутан-пропан гас 

од 10 kg до 168,75 дин/парче 
при постојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа снгодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат' по цените и под 
условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал 
се наоѓа во Стопанската комора на Југославија 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 355/2 од 16 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: „Лифам" -
Стара Пазова и „Гуро Ѓаковиќ" — Славонски 

- Брод. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„ИНА" - Загреб, „Нафтагас" — Белград, „Ју-
гопетрол" — Скопје, „Плин" — Сараево, „Пли-
н а р а " — Љубљана, „Плинарна" — Цеље и 
„Плинарна" — Марибор. 

565, 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ"', бр. 25/72 и 35/72), представниците на про-

изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КЕ-

РАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 декември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за керамички производи, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
ТРУД да можат да ги зголемат своите постојни про-
дажни цени најмногу, и тоа за: 

1) керамички ѕидни плочички, 
врз база на каолин: 
— бели 
— во боја 

2) керамички подни и фасадни 
плочички, врз база на каолин: 
— синтерирани неглазирани 
— синтерирани глазирани 

3) канализациони цевки, фазонски 
делови и клинкер 

4) санитарна керамика до 8% 
5) порцелански и керамички 

садови до 12% 
а според спецификациите утврдени во документа-
цијата на, оваа спогодба, при задржување на по-
стојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите предвидени со спогодбава, чиј оригинал 
се наоѓа- во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 237/1 од 11 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: „Југокера-
мика" — Загреб, „Борис Кидрич" — Титов Ве-
лес, „Керамика" — Младеновац, „Карачево" — 
Косовска Каменица, „Каолин" — Братунац 
-,,Неметали" — Заечар и ,,Кил" — керамичка 
индустрија — Л ибов. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
153-те купувачи — потрошувачи, наведени во 
оригиналот на спогодбава, кој се наоѓа во до-
кументацијата на Стопанската комора на Југо-
славија. 

566. 

- Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на' цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
З А П Р О М Е Н А Н А З А Т Е Ч Е Н И Т Е Ц Е Н И Н А П Е -

Р А Т Н И Т Е С А П У Н И 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 јануари 1973 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени на ператните сапуни со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени цени 
најмногу до 25%, при постојните услови на про-
дажбата. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 31/2, од 13̂  јули 1973 
година. ^ 

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

Претставници на производителите: Деловно 
здружение „Сико", по овластување од организа-
циите на здружениот труд: Албус — Нови Сад, 
Мерима — Крушевац, Астро — Сараево, Цветан 
Димов — Скопје, РИБИјера — Котор и ПУ Сико 
— Белград. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
Банат — Зрењанин, Уииверзал — Бечеј, Трго-
продукт -— Панчево, Задругар — Белград, Укус 
— Инѓија, Центроколонијал — Нови Сад, Дуга 
— Нови Сад, Дрина — Лозница, Венац — Рума, 
Тргопромет — Суботица, Пољопрртредна задру-
га — Високо, Земљорадничка задруга — Зени-
ца, Прогрес — Зеница, Земљорадничка задруга 
— Коњиц, ХИТ — Мостар, Конзум — Сараево, 
УПИ — Сараево, Перуќица — Фоча, Крушевац, 
— Крушевац^ Западна Морава — Трстеник, 
Црвена застава. — Врњачка Бања, Слога -
Александровац, Србија — Крагуевац, Тргопоо-
мет — Кралево, Градина — Титово Ужице, Ибар 
— Рашка, Илирија — Призрен, Ангропромет — 

до 8% 
до 6% 

до 8% 
до 6,4% 

до 8% 
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Киш, Маврово — Гостивар, Тетово — Тетово, 
Ангросервис - Куманово, Земјоделски завод -
Куманово, Нова трговија — Кочани, Агровардар 
— Титов Велес, Задругар - Струмица, Прехра-
на Битола, ЦентроколонИјал — Скопје и Сла-
вија - Скопје, 

567. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-

ДЕЖНА И РУДАРСКА МЕХАНИЗАЦИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 март' 1973 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за градежна и рударска механи-
зација, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат сво-
ите постојни продажни цени најмногу до 10,24%, 
при постојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите предвидени со спогодбава, ЧИЈ оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 227/2 од 16 јули 1973 
година. 

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

Претставници на'производителите: „14. Октобар" 
— Крушевац, „Радоје Дакиќ" — Титоград, 
„Фаграм" - Смедерево, „Стројна Товарна" -
Трбовле, „Геомашина" — Земун, „СКИП" — 
Љубљана, „Јелшинград" - Бања Лука, „Гуро 
Ѓаковиќ" — Славонски Брод, „Космос" - Љуб-
љана, „Соко" — Мостар, „Вулкан" - Риека, 
„Атмос" — Коче при Марибор, „Литострој" — 
Љубљана, „Лифам" — Стара Пазова, „Опрема" 
— ВрбоЕец, „Градис" — Љубљана и „Сигмат" — 
Брестаница. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Аг-
гоопрема" — експорт-импорт — Белград, „Руд-
нап" експорт-импорт" — Белград, „Опште водо-
привредно предузеќе Млава" - Пожаревац, 
СЦП „Словенијацесте" Љубљана, Рударско-
топионичарски басен „Бор" — Бор, Предузеќе 
за (ниску градњу „2. Октобар" — Тузла, „Маши-
нопромет-Црна Гора" — Титоград, „Грамат" — 
Загреб, ТП „Боснапутеви" - Сараево, „ВОЈВО-
динапут" - погон „Стабилизација" — Нови 
Сад, „Пољоопскрба" експорт-импорт — Загреб, 
„Словенијаавто" експорт-импорт — Љубљана, 
„Копаоник" — Белград, ГП „Градис" — Љубља-
на, Рудници неметала „Ваљево" — Налево, „Ка-
раорман" - Скопје, ,,ГП нискоградња" - Ве-
лика Горица, ТП „Ратко Митровиќ" — Белград, 
„Сервис-импорт" — Титоград, Предузеќе за пу-
теве „Београд" — Белград, ТП „Тунелоградња" 
— Белград, „Водопривредио предузеќе Босна-
-Дрина" - Сараево, „Металсервис" — Белград, 
Водопривредна организација „Галовица" -
Земун, ГП „Аутопут" — Белград, „Боснаауто" 
Сараево, ТП „Хидроелектра" — Загреб, „Унис-
-Комерц" - Сараево, ТП „Партизански пут" 
— Белград, „Бродомеркур" — Сплит, ГП „Кра-
јина" - г Бања Лука, ,.Агропромет" — Круше-
вац, „Автотранспорт" - Птуј, „Пољоопрема^ 

експорт-импорт - Сараево, Водна,, заједница 
„Чесма-Глоговица" — Бјеловар, Водна заедни-
ца „Вардар" - Скопје, ГП „Бетое" - Скопје, 
Аутомакедонија - Скопје, ГП „Гранит" - . 
Скопје, ГП „Маврово" — Скопје, Водопривред-
на организација „Ниш" — Ниш, ГП „Путоград-
ња" - Ниш, ГИ „Вијадукт" - Загреб, ГП „Вла-
димир Гортан" — Загреб, „АгровојБодина" екс-
порт-импорт — Загреб, ГП „Жеграп" — Загреб, 
Алуминијски комбинат — Титоград, ОГП „Ти-
тоград"— Титоград, Предузеќе за путеве — Бел-
град, ГП „Пут" — Сараево, „Фероелектро" — 
Сараево, „Сарајево-путеви" - Сараево, „Ру-
дар" — Загреб, „Технопромет" експорт-импорт 
Белград, „Агротехника" — експорт-импорт — 
Љубљана, Граѓевинско дредузеќе „Агрообнова" 
Љубљана, ГП „Меград" — Љубљана, Засавски 
премоговники — Трбовле, ГП „Приморје" — Ај-
довшчина, „Метал импекс" — Зеница, Средње-
босански рудници — Зеница, „Нама" — Загреб, 
„Жељпох" експорт-импорт — Загреб и „Кови-
нотехна" — Цеље. 

568. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола' на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), представниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАМ-
НО СТАКЛО (ВЛЕЧЕНО - ПРОЗОРСКО И ЛЕА-

НО - ОРНАМЕНТ И АРМИРАНО) 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 7 јуни 1973 година 
склучија и потпиша спогодба за промена на зате-
чените цени за рамно стакло (влечено — прозорско 
и леано — орнамент и армирано),, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат постојните продажни це-
ни најмногу за 12%, а според спецификаците утвр-
дени во документацијата на оваа спогодба, при 
задржување на постојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на ова спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбата, чиј оригинал се на-
оѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 107/1 од 13 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: Индустрија 
стакла - Панчево и Индустрија стакла и руд-
ници неметала — Липиќ. 
Претставници на купувачите^"потрошувачи: Де-
ловно здружение на ООУР „Југостакло" 
Белград, по овластување од стаклорезачките 
работни организаци: „Стакло" — Белград, „Кри-
стал" - Бања Лука, „Македонија-стакло" -
Битола, „Звезда" - Земун, „Стаклорезац" -
Зрењанин, „Стакло" - Загреб, „Мозаик" - Ки-
кинда, „Звезда" — Лесковац, „Кристал" - Ма-
рибор, „Алба" — Нови Сад, „Светло" - Нови 
Сад, „Биљур" - Ниш, „Дијамант" — Осиек, 
„Црн Бор" - Прилеп, „Стакло" - Панчево, 
„Стаклорезачка солидарност" — Прокупле, 
„Стакло" - Риека, „Стакло" - Славонски Брод, 
„29 Ноември" - Скопје, „Дијамант" - Сараево", 
„Орнамент" - Суботица, „Декор" - Сплит, „Хе-
мос" - Ќуприја, „Стеклар" — Цеље. 
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Трговинско предузеће „Копаоник" - Белград и 
Трговиноко предузеќе „Стакло" - Љубљана, по 
овластување од трговските организации: „Трго-
продукт" - Панчево, „Метал" - Бања Лука, 
„Извор" - Копривница, „Отп" - Карловац, 
„Велѓетрговина" - Вараждин, „Грамнекс" -
Љубљана, „Банат" - Зрењанин, , „Венац" -
Рума,' „18, Октобар" — Банка Топола, „Граѓа" 
- Кралево, „Брѓани" - Валево, „Металургија" 
- Панчево „Јавор" — Приштина, „Развитак" 
- Матковиќ, „Звезда" - Винковци, „ХИТ" -
Мостар, „Динарка" - Книн, ,,Трудбеник" -
Зелена, „Дубрава" - Загреб, „Стаклорез" -
Загреб, „ЗТП" - Загреб. „Тргоцентар" - Забок, 
„Слога" - Валпово, „Стаклорад" - Славенска 
Пожега, „Народна трговина" - Славонска По-
жега, „ОТП" - Сисак, „Занатски центар" -
Сомбор, „Козара" — Приедор, „Слатинка" -
Подравска Слатина, „Узор" — Осиек, „Ново-
техна" - Ново Место, „Тргопромет" — Нова 
Градишка, „Меркатор" — Љубљана, „Спектрум" 
- „Љубљана, „Сол" — Кршко, „Трговина" — 
Криж, „Страхињичица" - Крапина, „Техно-
меркур" - Карловац, „Опќа обртна задруга" 
— Карловац, „Тргоцентар" Јајце, „Тргопромет" 
— Долна Стубица, „Гросист Горица" — Шемпе-
тер при Горица, „Кли" . - Долењи Логатец, 
„Велепромет" - Чаковец, „Техномеркатор" — 
Цеље, „Стаклорезачка - радња" - Чакоиец, 
,,Велма'' - Брчко, „Посавина" - Жупања, „Пот-
козарје" - Босанска Градишка, „ОТП" -
Дарувар, „Занатско предузеће" — Титоград, 
— „Тргоцентар" — Вировитица, „Агропромет" 
— Ниш, „Србија" — Крагуевац, „Далма" — 
Сплит, „Леснана" — Љубљана, „Избирна" —, 
Птуј, „Стекло" — Љубљана, „Копаоник" — 
Белград. 

С О Д Р Ж А Н А : 

Страна 
538. Уредба за дополненија на Уредбата за 

начинот и постапката за склучување на 
општстевени договори за цени — -

539. Одлука за одредување на максималните 
цени за јаглен - — -

540. Одлука за височината и поблиската на-
мена на вкупните средства за покритие 
на трошоците настанати со преземањето 
на мерки за сузбивање на лигавката и 
шапот во 1972 година во одредени гра-
нични општини на територијата на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Вој-
водина — — — — — — — — — 

541. Одлука за гарантираните цени за пчени-
ца од родот на 1974 година — — — — 

542. Одлука за условите на продажбата при 
формирањето на цените на производите 
и услугите — — — — — — — — 

543. Одлука за дополнение на Одлуката за 
примена на бенефицирани царински 
стапки за специфичната опрема на некои 
групации на стопанството, за која прија-
вата за склучената работа на увоз на 
стоки и е поднесена на надлежната бан-
ка до 31 декември 1972 година, а увозот 
ќе се изврши до 30 септември 1973 го-

544. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за одредување на стоките за кои 
стоковните контингенти и девизните кон-

- - - 1253 560. 

561. 

Страна 
тингенти ги утврдува Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија - - - 1255 

545. Одлука за формирање Со ает за прашања 
" на општествено" политичкиот систем — 1256 

546. Одлука за формирање Стопански совет 1256 
547. Решение за одредување на пониски ца-

рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во земјоделството — — 1257 

548. Договор за заедничките основи за про-
ширена репродукција во земјоделството 
од 1973 до крајот на 1975 година и за по-
литиката за поттикнување на производ-
ството на индивидуалните земјоделски 
стопанства — - - — — — — - 1258 

549. Решение за забрана на внесувањето и 
, , растурањето на весникот „Kleine Zeitung" 

550. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Бег Spiegel" 

551. Решение за забрана на внесувањето и 
расгурањето на весникот „II Piccolo" -

552. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Encounter" — 

553. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за квалитетот на алкохолните и без-
алкохолните пијачки, мразот и оцетот — 

554. Спогодба за промена на затечените цени 
за трактори гасеничари и за нивни ре-
зервни делови — — 

555. Спогодба за промена на затечените цени 
за вонбродски мотор Тотоѕ-4 и за ре-
зервни делови — -

556. Спогодба за промена на затечените цени 
за шпорети и печки на цврсто гориво и 
за нивни делови — 

557. Спогодба за промена на затечените цени 
за технички гасови — 

558 Спогодба за промена на затечените цени 
за тракторски приклучоци (плугови, бра-
ни—чинијарки, сеалки и др.) и нивни ре-
зервни делови — — — — - — — 1263 

1253 559. Спогодба за промена на затечените цени 
за електроинсталационен материјал — 1263 
Спогодба за промена на затечените цени 
за пумпи за вода на моторен погон (без 
мотор) и за нивни делови — - - - 1264 
Спогодба за промена на затечените цени 
за стандардни електромотори 

562. Спогодба за промена на затечените цени 
за манометри, вакуумметри, мановакуум-
метри и хидрометри — 

563. Спогодба за промена на затечените цени 
за фитинзи, леани цевки, фазонски де-
лови, канализационен прибор, жибо-спој-
ници, салонити и водоводни, парни и гас-
ни арматури — — — — 4— — — 

564. Спогодба за промена на затечените цени 
за боци за бутан-пропан гас — — — 

565. Спогодба за промена на затечените цени 
з'а керамички производи — — — — — 1266 

566. Спогодба за промена на затечените цени 
на ператните сапуни — —, — - — 1266 

567. Спогодба за промена на затечените цени 
за градежна и рударска механизација — 1267 

568. Спогодба за промена на затечените цени 
за рамно стакло (влечено — прозорско и 
леано — орнамент и армирано) — — — 1267 
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Меѓународни договори 129 
Ослободено од основниот данов на премет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-

тура на СР Сабија, бр. 413 55/72 03 од 15 август 1972 година 


