
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански в унгарски Ја-
зик. - Огласи според тарифата. -
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

Петок, 28 ноември 1975 

Белград 

БРОЈ 56 ГОД. XXXI 

Цена на овој број е 24 динари. -
Претплатата за 1975 година изнесува 
420 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр. I. Пошт. фах 226 -
Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

758. 
Врз основа на член 19 став 3 од Законот за лич-

ните доходи на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на 
личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75), Адми-
нистративната комисија на Собранието на С Ф Р Ј до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНКЦИО-
НЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И НА ФУНКЦИОНЕ-
РИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
СПОРЕД ЛИСТАТА НА ИМЕНУВАНИТЕ ФУНК-
ЦИОНЕРИ УТВРДЕНА ОД ПОТПИСНИЦИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР И НА ДЕЛЕГАТИТЕ 

ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Функционер има право на дневница во износ 

од 250 динари за деновите што ги поминал в р ш е ј ќ и 
службени работи надвор од местото на вработува-
њето. 

2. Делегат во Собранието на С Ф Р Ј има право на 
дневница во износ од 250 динари за деновите по-
минати надвор од местото на живеалиштето поради 
учество во работата на соборите на Собранието на 
СФРЈ, работните тела и заедничките работни тела; 
на соборите чи ј е член или поради вршење работи 
по одлука од тие тела, од нивните претседатели или 
од претседателот на Собранието на СФРЈ . 

3. На функционер односно'делегат можат да му 
се признаат трошоците за ноќевање до 130 динари. 
Во случај на надомест на трошоците за ноќевање 
дневницата се намалува за 30%. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за височината 
на дневниците на сојузните пратеници и функцио-
нери („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/73). 

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

. Бр. 114-22/75-03 
12 ноември 1975 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 

759. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за лич-

ните доходи на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на 
личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ" , бр. 30/75), Адми-
нистративната комисија на Собранието на С Ф Р Ј 
донесува 

О Д Л У К А 
З А УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРАВОТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО COБPAНИETO 
НА СФРЈ ЗА К О Р И С Т Е Њ Е АВТОМОБИЛИ ВО 

ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА С Л У Ж Б Е Н И Ц Е Л И 

1. Делегат во Собранието на С Ф Р Ј има право 
на надомест за користење на автомобил во лична 

сопственост за службени цели ако го користи за па-
тување преземено по одлука од телата на Собрани-
ето на СФРЈ , или од неговите собори, од нивните 
претседатели или од претседателот на Собранието 
на СФРЈ . 

2. Делегат во Собранието на С Ф Р Ј има право на 
надомест за користење на автомобил во лична соп-
ственост за службени цели за патувања преземени, 
од местото на живеалиштето, заради вршење на де-
легатската функција , на територијата на социјалис-
тичката република односно социјалистичката авто-
номна покраина во која е избран за делегат во Со-
бранието на СФРЈ . 

3. Надоместот од точ. 1 и 2 на оваа одлука из-
несува 1 динар за еден поминат километар. 

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

Бр. 114-24/75-03 
12 ноември 1975 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 

760. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот^ за кон-

трола на квалитетот на земјоделските и прехран-
бените производи во надворешнотрговскиот промет 
(,,Службен лист на СФРЈ" , бр. 28/75), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
Л У В А Њ Е НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И П Р Е Х Р А Н Б Е -
НИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА НИВНИТЕ ПРЕРАБОТ-
К И ЗА К О И ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ 
ПРОМЕТ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ М О Ж А Т 
ДА В Р Ш А Т ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА З Д Р У Ж Е Н И О Т 

ТРУД 

! . Во Одлуката за определување на земјодел-
ските и прехранбените производи и нивните пре-
работки за кои во надворешнотрговскиот промет 
контрола на квалитетот можат да вршат организа-
ц и и т е на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 37/75)v по точка 1 се додава нова точка 
1а, која гласи: 

,Да. Контрола на квалитетот во надворешно-
трговскиот промет, во смисла на Законот за кон-
трола на квалитетот на земјоделските и прехран-
бените производи во надворешнотрговскиот про-
мет, овластените организации на здружениот труд 
можат да вршат и за производите од точка 1 под 
б) на Одлуката за определување на земјоделските 
и прехранбените производи и на нивните прера-
ботки што подлежат на контрола на квалитетот во 
надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
С Ф Р Ј " бр. 37/75), и тоа в,о местата во кои не по-

- стојат подрачни организациони единици на Сојуз-
ниот пазарен инспекторат во смисла на точка 1 од 
Одлуката за основање подрачни организациони 
единици во состав на Сојузниот пазарен инспекто-
рат („Службен лист на СФРЈ" , бр. 37/75)." 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. п. бр. 320 
20 ноември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

781. 

Врз основа на член 5 стаз 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со точка 1 
од Одлуката за критериумите и поставката за осло-
бодување од обврската за полагање депозит при ин-
вестициони вложувања во нестопански и непроиз-
водни инвестиции („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
55/70), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБ-ВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУ-

ВАЊА ВО ОПРЕДЕЛЕНИ НЕСТOПАHСКИ И 
НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

1. Се ослободуваат од обврската за полагање на де-
позитот од член 3 на Законот за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во нестопански и н е -
производни инвестиции: 

1) организациите на здружениот труд во областа 
на трговската, проектантската и филмската дејност, 
деловните здруженија , осигурителните организации 
и организациите од дејноста на училиштата (911-00), 
од културно-просветната дејност (913-00), од умет-
ничко-забавната дејност (914-00), од здравствената 
дејност (915-00), од социјалната заштита (916-00) и од 

фиекултурната дејност (917-00) — за инвестициите 
чија вредност, во тековната година не е поголема од 
износот на амортизацијата пресметана според про-
пишаните стапки во таа година и износот на непо-
трошената амортизација од претходните години; 

- 2) инвеститорот што врши набавка на книги за 
библиотеки и читалници, галериски и музејски ек -
спонати, како и архивски материјал; 

3) инвеститорот што. врши инвестициони вложу-
вања во радиодифузната мрежа и во телевизиската 
мрежа — според усвоената програма за развој на 
тие мрежи; 

4) инвеститорот што врши инвестициони вложу-
вања во изградба и опремување на објекти за дневен 
престој и слободни активности на децата (јасли, об-
деништа, забавишта, пионерски домови и слично), 
домови за деца без родителски грижи, инвалидни и 
воспитно запуштени деца и младина и ресторани за 
општествена исхрана на ученици и студенти; 

5) инвеститорот што врши инвестициони вложу-
вања во опрема и објекти за пречистување на отпад-
ни БОДИ и гасови; 

6) инвеститорот што врши инвестициони вложу-
вања во објекти и опрема за потреби на научната 
дејност (912-00); 

7) инвеститорот што врши инвестициони вложу-
вања во медицинска опрема во основната дејност на 
здравството. 

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решение е ослободен од о б в р с к а 
та за полагање на депозитот, да ги достави до над-
лежната Служба на општественото книговодство 
следните податоци: 

1) назив, односно краток опис на инвестиционото 
вложување, со-пресметковната вредност на тоа вло-
жување; 

2) во случајот од точка 1 под 1 на ова решение 
— пресметка на амортизацијата според пропишаните 
стапки од почетокот на годината до крајот на ме-
сецот што му претходи на месецот во КОЈ ГО подне-
сува барањето за ослободување од обврската за по-
лагање на депозитот, како и доказ за износот на 

непотрошената амортизација од претходните години. 
3 . Службата на општественото КНИГОВОДСТВО ГИ 

води податоците од точка 2 на ега решение во еви-
денцијата за нестопанските и ^производните ин-
вестиции што се ослободени од обврската за полага-
ње депозит. 

4. Инвеститорот што го започнал инвестиционо-
то вложување од точка 1 на ова решение до денот на 
влегувањето во сила на ова решение и го положил 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит 
при инвестициони в л е г у в а њ а во нестопански и не-
производни инвестиции, може од надлежната Служ-
ба на општественото книговодство да )бара уплате-
ниот износ на депозитот да му се врати. Коп бара-
њето за враќање на депозитот инвеститорот е дол-
жен да поднесе докази за извршената уплата на де-
позитот. 

Службата на општественото книговодство," по 
барањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати упла-
тениот депозит во рок од осум дена од денот "на 
приемот на барањето, 

5. Ова решение влегува ВО сила наредниот ден 
од Денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Е. п. бр. 814 
20 ноември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен сенет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

762. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со точка 1 
од Одлуката за критериумите и постапката за осло-
бодување од обврската за полагање депозит при ин-
вестициони вложувања во . нестопански и непроиз-
водни инвестиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ' ДЕПОЗИТ ИРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУ-
В А Њ А ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ 
ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА И ОД СРЕДСТВАТА 

НА МЕСТЕН САМОПРИДОНЕС 

1. Се ослободува од обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депо-
зит при инвестициони вложувања во нестопански 
и непроизводни инвестиции: 

1) инвеститорот — ако за инвестиционите вло-
жувања во нестопанска и во непроизводна инвести-
ција обезбедува на јмалку 50% од прета-, тековната 
вредност на инвестицијата од средствата на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените - републики и 
автономни покраини., од фондот на републиката, од-
носно автономната покраина за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
краишта, од дополнителните средства на општестве-
но-политичките заедници за побрз развој на сто-
пански недоволно развиени, краишта, како и од 
средствата на организациите на здружениот ТРУД 
од областа на стопанството од територијата на 
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општсствено-политичката заедница што се смета 
како стопански развиена, и ако средствата ги вло-
жува во непроизводни инвестиции на територијата 
на стопански недоволно развиените републики, 
автономни покраини, односно краишта; 

2) инвеститорот што врши инвестициони вло-
жувања во нестопанска и непроизводна инвестиција 
— ако инвестирањето го врши од средствата што со 
повеќе од 50% потекнуваат од местен самопридонес 
или од заем што го запишале граѓаните, а инвести-
торот што врши инвестициони вложувања на сто-
пански недоволно развиените подрачја утврдени со 
прописите на републиката, односно автономната по-
краина — ако тоа вложување го врши од средства-
та што со повеќе од 30% потекнуваат од местен 
самопридонес или од заем што го запишале граѓа-
ните. 

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решение е ослободен од обврската 
за полагање на депозитот, да и ги соопшти на надлеж-
ната Служба на општественото книговодство нази-
вот, односно краток опис на инвестиционото вложу-
вање, со пресметковната вредност на тоа вложу-
вање. 

3 Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-
денцијата за нестопанските и непродводните ин-
вестиции што се ослободени од обврската за пола-
гање депозит. 

4. Инвеститорот што го започнал инвестиционо-
то вложување од точка 1 на ова решение до денот 
на влегувањето во сила на оза решение и го поло-
ж и л депозитот од член 3 на Законот за полагање де-
позит при инвестициони вложувања во нестопански 
и непроизводни инвестиции може од надлежната 
Служба на општественото книговодство да бара 
уплатениот износ на депозитот да му се врати. Кон 
барањето за враќање на депозитот инвеститорот е 
должен да поднесе докази за извршената уплата на 
депозитот. 

Службата на општественото книговодство, по 
барањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати упла-
тениот депозит во рок од осум дена од денот на 
приемот на барањето. 

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

Е, п. бр. 815 
20 ноември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

763. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со точка 1 
од Одлуката ,за критериумите и постапката за осло-
бодување од обврската за полагање депозит при 
инвестициони вложувања во нестопански и непро-
изводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
55/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ 
НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ПРИ ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ В Л О Ж У В А Њ А НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ 

1. Се ослободува Од обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депо-

зит при Инвестициони вложувања во нестопански и 
непроизводни инвестиции: 

1) инвеститорот — ако врши инвестициони вло-
жувања за потреби на вооружените сили на С Ф Р Ј 
и народната одбрана наведени во член 218 став 1 од 
Законот за народната одбрана („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/74). 

Како инвестициони вложувања од став Г на 
оваа одредба, се подразбираат инвестиционите вло-
ж у в а њ а во средства за вооружување и опре-
ма за вооружените сили и во средства за 
вооружување и опрема наменети за обучување 
и оспособување на младината и населението 
за одбрана и заштита, во средства за опрема на 
цивилната заштита и објекти и уреди што служат 
исклучиво за потреби на народната одбра,на, во 
средства за резерви за вонредни потреби на народ-
ната одбрана, во средства за резерви за вонредни 
потреби на народната одбрана што ги набавуваат 
општествено-политичките заедници, единиците и 
установите на вооружените сили, милицијата, и ор-
ганизациите на здружениот труд, во објекти и уреди 
што се држат како резервни капацитети за потреби 
на народната одбрана во војна и во објекти на про-
ектните бироа чија изградба е врзана за производ-
ството на средства за вооружување и воена опрема; 

2) Југословенската народна армија - ако инвес-
тиционите вложувања ги врши од средствата пред-
видени во годишниот план на задачите и финанси-
рањето, на Југословенската народна армија; 

3) органот на внатрешните . работи и Сојузната 
управа за царини — ако инвестиционите вложувања 
ги вршат во објекти и опрема во согласност со утвр-
дената програма за модернизација нау тие органи, 
како и од 'средствата за посебни намени. 

Како програма за модернизација на органите од 
став 1 на оваа одредба, се подразбира програмата 
за инвестициони и други вложувања на тие органи 
што ја усзоил надлежниот орган на општествено^ 
-политичката заедница; 

4) Службата на општественото книговодство и 
банките — ако инвестиционите вложувања ги вршат 
во средства за автоматска обработка на податоци, 
за механографска обработка на податоци и опрема 
за обезбедување на паричните средства, за сигнални 
и сигурносни уреди, како и за изградба на трезори, 
во согласност со програмата за развој. 

Како програма за развој на Службата на оп-
штественото книговодство и банката, во смисла на 
став 1 од оваа одредба, се подразбира програмата 
за инвестициони и други вложувања што ја доне-
сува надлежниот орган од чл. 65 до 67 од Законот 
за Службата на општественото книговодство („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 
55/72, 63/72 и 71/72), односно надлежниот орган на 
банката. 

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решение е ослободен од обврската 
за полагање на депозитот, да ги достави до надлеж-
ната Служба на општественото книговодство след-
ните податоци: 

1) назив, односно краток опис на инвестиционото 
вложување, со пресметковната вредност на тоа 
вложување; 

2) извод од програмата за развој во која инвес-
тицијата е предвидена, во случаи кога инвестицио-
ните вложувања се вршат во согласност со таа про-
грама. 

Одредбите на став 1 од оваа точка не се одне-
суваат на инвестиционите вложувања од точка 1 
под 1, 2 и 3 на ова решение. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2. на ова решение во еви-
денцијата за нестопанските и непроизводните ин-
вестиции што се ослободени од обврската за пола-
гање депозит. 

4. Инвеститорот што го - започнал инвестицио-
ното вложување од точка 1 на ова решение до де-
нот на влегувањето во сила на ова решение и го 
положил депозитот од член 3 на Законот за пола-
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гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции, може од 
надлежната Служба на општественото книговодство 
да бара уплатениот износ на депозитот да му се 
врати. Кон барањето за враќање на депозитот ин-
веститорот е должен да поднесе докази за изврше-
ната уплата на депозитот. 

Службата на општественото книговодство по ба-
рањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати уплате-
ниот депозит во рок од осум дена од денот на 
приемот на барањето. 

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

Е. п. бр. 816 
20 ноември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

764. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-

гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со точка 1 
од Одлуката за критериумите и постапката за осло-
бодување од обврската за полагање депозит при ин-
вестициони вложувања во нестопански и непроиз-
водни инвестиции („Службен лист на СФРЈ", бр, 
55/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУ-
ВАЊА ВО ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНИЦИ И 

ИЗМЕСТУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ 

1. Се ослободува од обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во нестопански и не-
производни инвестиции инвеститорот ако врши ин-
вестициони вложувања во: 

1) изградбата на сообраќајници и придружни об-
јекти врзани за изградбата на сообраќајници, вклу-
чувајќи ги и обзектите што се изместуваат поради 
изградба на сообраќајници, се во согласност со 
програмата; 

2) објектите во чие финансирање учествуваат 
меѓународни организации врз основа на спогодба 
што ја склучила федерацијата; 

3) изградбата на нестопански и непроизводни об-
јект^ — ако изместувањето на тие објекти се врши 
заради изградба на нови стопански објекти; 

4) изградбата на нестопански и непроизводни об-
јекти — ако изместувањето на тие објекти се врши 
заради извршување на меѓународни договори, пора-
ди сигурност (заштита од експлозии и сл.); сигурност 
на пловидбата, превентивна заштита на објектите 
од елементарни непогоди, како и заради изместува-
ње на објекти оштетени од слегнување на терен нас-
танато поради експлоатација на рудни и минерални 
суровини; 

5) објектите и опремата за заштита од штетно 
дејство на води и елементарни непогоди. 

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решение е ослободен од обврската 
за полагање на депозитот, да и го соопшти на надлеж-
ната Служба на општественото книговодство нази-
вот, односно краткиот опис на инвестиционото вло-
жување, со пресметковната вредност на тоа вложу-
вање. 

К а ј изградба на сообраќајници и придружни об-
јекти врзани за изградбата на сообраќајниците, до 
Службата на општественото книговодство се доста-
вува и извод од програмата за развој во која е пред-
видена таа инвестиција. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-
денцијата за нестопанските и ^производните ин-
вестиции што се ослободени од обврската за пола-
гање депозит. 

4. Инвеститорот што го започнал инвестиционо-
то вложување од точка 1 на ова решение до денот 

на влегувањето во сила на ова решение и го поло-
ж и л депозитот од член 3 од Законот за полагање де-
позит при инвестициони вложувања во нестопански 
и непроизводни инвестиции, може од надлежната 
Служба на општественото книговодство да бара уп-
латениот износ на депозитот да му се врати. Кон ба-
рањето за враќање на депозитот инвеститорот е дол-
жен да поднесе докази за извршената уплата на де-
позитот. 

Службата на општественото книговодство, по ба-
рањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати упла-
тениот депозит во рок од осум дена од денот на при-г 
емот на барањето, 

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

Е. п. бр. 817 
20 ноември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

765. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со точка 1 
од Одлуката за критериумите и постапката за осло-
бодување од обврската за полагање депозит при ин-
вестициони вложувања во нестопански и непроиз-
водни инвестиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУ-
ВАЊА ВО РАБОТНИЧКИ ОДМОРАЛИШТА И 

РЕСТОРАНИ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА 

1. Се ослободува од обврската за полагање на де-
позитот од член 3 на Законот за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во нестопански и непро-
изводни инвестиции инвеститорот ако инвестицио-
ните вложувања ги врши во работнички одморалиш-
та и ресторани за општествена исхрана, под услов 
тие вложувања да ги врши од наменски средства 
издвоени од доходот по завршната сметка. 

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбата 
на точка 1 од ова решение е ослободен од обврската 
за полагање на депозитот, да ги достави до надлеж-
ната Служба на.. општественото книговодство след-
ните податоци: 

1) назив, односно краток опис на инвестиционо-
то вложување, со пресметковната вредност на тоа 
вложување; 

2) 'доказ дека обезбедил средства што се издвое-
ни на сметката на средствата на заедничката потро-
шувачка. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-
денцијата за нестопанските и непроизводните ин-
вестиции што се ослободени од обврската за полага-
ње депозит. 

4. Инвеститорот што го започнал инвестиционото 
вложување од точка 1 на. ова решение до денот на 
влегувањето во сила на ова решение и го положил 
депозитот од член 3 на Законот за полагање дело-
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зит при инвестициони вложувања во нестопански и 
непроизводни инвестиции, може чод надлежната 
Служба на општественото книговодство да бара уп-
латениот износ на депозитот да му се врати. Кон ба-
рањето за враќање на депозитот инвеститорот е дол-
жен да поднесе докази за извршената уплата на де-
позитот. 

Службата на општественото книговодство, по ба-
рањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати, уплате-
ниот депозит во рок од осум дена од денот на при-
емот на барањето. 

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

Е. п бр. 813 
20 ноември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

766. . 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со точка 1 
од Одлуката за критериумите и постапката за осло-
бодување од обврската за полагање депозит при ин-
вестициони вложувања во нестопански и непроиз-
водни" инвестиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУ-

ВАЊА ВО СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 

1. Се ослободува од обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот за, полагање депо-
зит при инвестициони вложувања во нестопански и 
непроизводни инвестиции инвеститорот ако врши 
инвес.тициони вложувања во станбената изградба под 
услов тие вложувања да ги врши од средствата на-
менети за станбена изградба. 

Како станбена изградба, во смисла на став 1 од 
оваа точка, се подразбира изградбата на станови, 
станбени згради, хотели за сместување на самци, 
студентски и ученички домови и домови за стари, 
вклучувајќи го и подготвувањето на земјиштето за 
изградба (расчистување на терени, насипување на 
терени, изградба на станови за раселување и сл.),, из-
градбата на уреди и инсталации за приклучоци кон ко-
муналната инфраструктура (водовод, канализација, 
топловод, електрична енергија, телефон и сл.) и из-
градбата на патишта за приклучок на улици односно 
патната мрежа во населбата. 

Како средства наменети за станбената изградба, 
во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбираат 
средствата што инвеститорот ги издвоил од својот 
доход, односно приход за станбената изградба во со-
гласност со важечките прописи, општествениот до-
говор и самоуправната спогодба, како и средствата 
обезбедени од кредити, односно заеми за станбената 
изградба. 4 

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решение е ослободен од обврската 
за полагање на депозитот, да и ги соопшти на 'над-
лежната Служба на општественото книговодство на-
зивот, односно краткиот опис на инвестиционото 
вложување, со пресметковната вредност на тоа вло-
жување. 

3. Службата на Општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-

денцијата за ^стопанските и ^производните инвес-
тиции што се ослободени од обврската за полагање 
депозит. 

4. Инвеститорот што го започнал инвестиционото 
вложување од точка 1 на ова решение до денот на 
влегувањето во сила на ова решение и го г!оложил 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депо-
зит при инвестициони вложувања во нестопански и 
непроизводни инвестиции, може од надлежната 
Служба на општественото книговодство да бара уп-
латениот износ на депозитот да му се врати. Кон ба-
рањето за враќање на депозитот инвеститорот е дол-
жен да поднесе докази за извршената уплата на де-
позитот. Ј ' 

Службата на општественото книговодство, по 
барањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати упла-
тениот депозит во рок од осум дена од денот на при-
емот на барањето. 

-5. Ова решение влегува во Сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 819 
20 ноември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

767. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со точка 1 
од Одлуката за критериумите и постапката за осло-
бодување од обврската за полагање депозит при ин-
вестициони вложувања во нестопански и непроиз-
водни инвестиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУ-

ВАЊА ВО ОПРЕДЕЛЕН СКЛАДИШТЕН И 
ПРОДАЖЕН ПРОСТОР 

1. Се ослободува од обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во нестопански и не-
производни инвестиции: 

1) инвеститорот —. ако инвестиционите вложу-
вања ги врши во изградба на складиштен простор 
за потреби за сместување резерви на индустриски 
производи и резерви" на прехранбени производи; 

2) инвеститорот — ако инвестиционите вложу-
вања ги врши во изградба на продажен, складиштен 
и разладен простор за промет на земјоделски и пре-
хранбени, производи; ВО'изградба на продажен, скла-
диштен и манипулативен простор за нафта, нафтени 
деривати и гас и во изградба на продажен простор 
во нови населби. 

2. Инвеститорот" е должен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решение е ослободен од обврската 
за полагање на депозитот, да и ги соопшти на надлеж-
ната Служба на општественото книговодство нази-
вот, односно краткиот опис на инвестиционото вло-
жување, со пресметковната вредност на тоа вложу-
вање. - ' 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-
денцијата за нестопанските и непроизводните инвес-
тиции што се ослободени од обврската за полагање 
депозит. 

4. Инвеститорот што го започнал инвестиционото 
вложување од точка 1 на ова решение до денот к« 
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влегувањето во сила на ова решение и го положил 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во нестопански и не-
производни инвестиции, може од надлежната Служ-
ба на општественото книговодство да бара уплате-
ниот износ на депозитот да му се врати. Кон барање-
то за враќање на депозитот инвеститорот е должен 
да поднесе докази за извршената уплата на депо-
зитот. 

Службата на општественото книговодство, по 
барањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати упла-
тениот депозит во рок од осум дена од денот на при-
емот на барањето. 

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

Е. п. бр. 821 
20 ноември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

768. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со точка 1 
од Одлуката за критериумите и постапката за осло-
бодување од обврската за полагање депозит при ин-
вестициони вложувања во нестопански и непроиз-
водни инвестиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУ-

ВАЊА ВО ОБЈЕКТИ ПОСТРАДАНИ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ' 

1. Се ослободува од' обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депо-
зит при инвестициони вложувања во нестопански и 
непроизводни инвестиции инвеститорот што врши ин-
вестициони вложувања fco објекти пострадани од 
елементарни непогоди (земјотрес, поплава, пожар и 
сл.). 

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето на 
инвестицијата за чие вршење според одредбата на 
точка 1 од ова решение е ослободен од обврската за 
полагање на депозитот, да ги достави до^дадлежната 
Служба на општественото книговодство следните по-
датоци: 

1) назив, односно краток опис на инвестиционото 
вложување со пресметковната вредност на тоа вло-
жување; 

2) потврда од надлежниот орган на општината 
на чија територија објектот пострадал од елементар-
на непогода дека инвестирањето се врши заради от-
странување на последици од елементарна непогода. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-
.денцијата за нестопанските и непроизводните инвес-
тиции што се ослободени од обврската за полагање 
депозит. 

4. Инвеститорот што го започнал инвестиционото 
вложување од точка 1 на ова решение до денот на 
влегувањето во сила на ова решение и го положил 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во нестопански и не-
производни инвестиции, може од надлежната Служ- : 

ба на општественото книговодство да бара уплате-
ниот износ на депозитот да му се врати. Кон барањето 
за враќање на депозитот инвеститорот е должен да 
поднесе докази за извршената уплата на депозитот. 

Службата на општественото книговодство, по 
барањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати упла-
тениот депозит во рок од осум дена од денот на при-
емот на барањето. 

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

Е. п. бр. 822 
20 ноември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

769, 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-

гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со точка 1 
од Одлуката за критериумите и постапката за осло-
бодување од обврската за полагање депозит при ин-
вестициони вложувања во нестопански и непроиз-
водни инвестиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУ-
ВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ 
ИНВЕСТИЦИИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ 
НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ИРИ ИНВЕСТИ-
ЦИОНИТЕ ВЛОЖУВАЊА ШТО СЕ ВРШАТ СПО-

РЕД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ 

1. Се ослободуваат од обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот за полагања депо-
зит при инвестициони вложувања во нестопански и 
непроизводни инвестиции: 

1) органите на федерацијата — ако инвестицио-
ните вложувања ги вршат во изградба на објекти и 
набавка на опре.ма што се вршат врз основа на ва-
жечките сојузни закони, односно во објекти со по-
себна намена според важечките прописи на Сојуз-
ниот извршен совет; 

2) инвеститорот — ако инвестиционите вложу-
вања ги врши во објекти и опрема за правосудните 
органи, казненопоправните установи и сместување 
на ментално заболени лица; ' ' 

3) инвеститорот — ако инвестиционите вложу-
вања ги врши во објекти за сместување на стран-
ски дипломатски и конзуларни претставништва и 
деловни згради за сместување на меѓународни орга-
низации што се основаат со договор помеѓу Југосла-
вија и други земји. 

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решение е ослободен од обврската 
за полагање на депозитот, да и ги соопшти"на надлеж-
ната Служба на општественото книговодство нази-
вот, односно краток: опис на инвестиционото вложу-
вање, со претсметковната вредност на тоа вложу-
вање. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-
денцијата за нестонанските и непроизводните инвес-
тиции што се ослободени од, обврската за полагање 
депозит. 

4. Инвеститорот што го започнал инвестиционо-
то вложување од точка 1 на ова решение до денот 
на влегувањето во сила на ова решение и го поло-
ж и л депозитот од член 3 на Законот за полагање 
депозит при инвестициони вложувања, во нестопан-
ски и непроизводни инвестиции, може од надлеж-
ната Служба на општественото книговодство да бара ч 
уплатениот износ на депозитот да му се врати. Кон 
барањето за враќање на депозитот инвеститорот е 
должен да поднесе докази за извршената уплата на 
депозитот. 
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Службата на општественото книговодство, по 
барањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати упла-
тениот депозит во рок од осум дена од денот на 
приемот на барањето. 

5. Инвеститорот — орган на федерацијата бара-
њето за враќање на уплатениот депозит го подне-
сува до Народната банка на Југославија, која упла-
тениот депозит ќе го врати во рок од осум дена од 
денот на приемот на барањето. , 

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

Е. п. бр. 823 
20 ноември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

770. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 

југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕНЕР-

ГЕТСКИТЕ КАБЛИ 
1. Се донесуваат следните југословенски стан-

дарди: 
Испитување на енергетските кабли: 
— Мерење на парцијални^ праз-

нења - - - - - . - - . - JUS N.C0.042 
— Испитување на каблите и ка -

белскиот прибор со ударен напон JUS N.C0.043 
— Загуба на масата на изолаци-

јата и плаштот врз база на поливи-
килхлорид - - . - - - - - JUS N.C0.044 

— Испитување на отпорноста на 
пукање на изолацијата и плаштот 
врз база на поливинилхлорид. — — JUS N.C0.045 

Електроенергетика: ' ^ 
— Кабли со изолација и плашт од 

термопластични маси врз база на по-
ливинилхлорид, за напони до 10 kV JUS N.C5.220 

.— Испитување на каблите со изо-
лација и плашт од термопластични 
маси врз база на поливинилхлорид, 
за напони до 10 kV - - - - JUS N.C5.225 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација; што е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1976 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Кабли со изолација и со плашт од 
термопластични маси, за напони до 
10 kV - - - - - - - - JUS N С5.220 
донесен со Решението за пугословенските стандарди 
за енергетски кабли („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/64). 

5. Југословенскиот стандард од' точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 31 декември 1975 
година 

Бр. 15-3122/1 
17 април 1975 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. рц 

771. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
јзтословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФАЗОН-
СКИ ПАРЧИЊА ОД СИВО ЛЕАНО ЖЕЛЕЗО ЗА 
ЦЕВОВОДИ ПОД ПРИТИСОК ОД ТВРД PVC 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Фазонски парчиња од сиво леано железо за 
цевоводи под притисок од тврд PVC: 

— Технички услова за изработка 
и испорака — — — — — — — JUS С.Л.500 

— Ограноци со наглавки — — JUS С.Л.501 
— Ограноци со наглавка и при-

рабница - - - - - - - - . JUS C.I1.502 
— Ограноци со наглавки и навој 

за приклучок - - - . - - - JUS С.Ј1.503 
— Редукциони наглавки — — JUS С.Ј1.504 
— Спојници со прирабница и на-

б а в к а — — — - — - — — JUS С.Ј1.505 
— Спојници со прирабница — — JUS С.Л.506 
— Ѓердани - - - - - - - JUS С.Ј1.520 
— Запчести спојници со слободна 

прирабница — — — — — — — JUS С.Ј1.521 
Фазонски парчиња за цевоводи 

под притисок од тврд PVC. Имиња 
и ознаки - - - - - - - - - . JUS G.C6.506 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1976 година. 

Бр. 04-3124/1 
17 април 1975 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

772. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува \ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ОД КОРОЗИЈА , 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Испитување на корозија: 
— Испитување на постојаноста на 

галванските превлаки од хром кон 
корозијата со методата на Кородкот JUS С.А5.023 

— Метода за проценка на резул-
татите на испитувањето — — — JUS С.А5.030 

Испитување на галвански превлака. 
— одредување на деблината на 

превлаките под дејство на млаз — ЈХГЅ С.А6.032 
— Одредување на дебелината Hai л 

превлаките со кулометриска метода -» JUS САб.ОЗЗ 
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Заштита од корозија: 
— Метални превлака и превлаки 

што се оформуваат со учество на 
основниот метал. Класификација - JUS С.Т7.100 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација што е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1976 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Испитување на галванските пре-
в л а к а Определување дебелината на 
превлаката според методот со млаз JUS С.А1.550 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за галвански превлаки („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/56). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 31 декември 1975 
година. 

. Бр. 03-3125/1 
17 април 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

773. 

Врз основа на- член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на 'квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува , 

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

АПАРАТИ И ПРОИЗВОДИ НА ПРЕЦИЗНАТА 
МЕХАНИКА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Отвори за вградување на прибо-
рот на таблата со инструменти к а ј 
моторните возила — — — — — JUS M.N5.001 

Маиометри за: моторни возила JUS L.D2.205 
Термометри за моторни возила — JUS L.F1.205 
Индикатор за струја на моторни 

возила - - - - - - - - JUS L.G1.205 
Прстен со всечување за цевни спојки 
и приклучоци. Главни мери — — JUS М.В6.716 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод . за стандардизација, што е со-
ставен дел на ова решение. 

Југословенските стандарди JUS M.N5.001 
JUS L.D2.205,' JUS L.F1.205 и JUS L.G1.205 од точка 
1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во 
сила на 1 јануари 1976 година, освен стандардот 
JUS N.B6.716 што се применува од тој ден. 

4. Престануваат да важат следните југосло-
венски стандарди: 

Апарати за мерење тежина ; при-
тисок и сл. Манометри за масло за 
моторни возила — — — - - — JUS L.D2.2Q5 
донесен со Решението за. југословенските стан-
дарди од областа на опремата за моторни возила и 
на боите на светлоста за осветлување и сигнализа-
ција во сообраќајот на јавните патишта („Служ-
бен лист ,на ФНРЈ", бр. 39/58); 

Манометар за пневматички коч- . 
ници на моторни возила — - — JUS L.D2.215 

Термометар за моторни возила — JUS L.F1.205 
Електрични уреди за моторни во-

зила. Индикатор на струја — — — JUS L.G1.205 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди од областа на мерните и контролните апара-
ти за моторни возила („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 47/63); 

Облик и мерки на составните де-
лови на спојки и приклучоци. Всечен 
прстен за спојки и приклучоци. Глав-
ни мери - - - - - - - JUS М.В6.716 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за цевни спојки и приклучоци со всечен прстен 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 31 декември 
1975 година. 

Бр, 14-3126/1 
17 април 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

- - JUS M.R5.0Q1 

JUS М.Е5.002 

774, 

Врз основа на член f5 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

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

ЗА УГОСТИТЕЛСТВОТО 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Опрема за угостителството: 1 

— Садови за приготвување и сер-
вирање на храната -

— Отвори за вложување на садо-
вите — — — — — 

— Работни маси. Главни мери — JUS M.R5.003 
— Работни маси, ѕидни полици и 

ѕидни решетки — — - - — — JUS M.R5.004 
— Елементи на работната маса 

(освен плочата). Главни мерки - - ' JUS M.R5.005 
. - Рабови - - - - ' - - JUS M.R5.006 
— корита за мијалници — — JUS M.R5.011 
— Послужавник за болници. 

Облик и мерки — — — — — JUS M.R5.012 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат 'во сила на 
i јануари 1976 година. 

Бр. 12-3127/1 
17 април 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 
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775. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
Југословенските стандарди и за нормите на ква-
литетот на производите („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИНДУСТРИСКА 
ПРЕРАБОТКА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Зрнести мешункави растенија (Легуминози): 
— Методи за испитување - — JUS Е.В 1.240 
— Одредување на идентитетот на 

видот и подвидот - - - - - - JUS Е.В 1.241 
— Одредување на содржината на 

нечистотии - - - - - - - JUS Б.Б 1.242 
— Одредување на оштетувањата 

од инсекти - - - - - - - - - JUS Б.В1.243 
Жита, пченица и 'рж и нивни 

мелнички производи за човечка 
исхрана. Одредување на количината 
на пепелта - - - - - - - JUS Е.Б1.244 

Зрнести мешункави растенија 
. (Легуминози) и производи од зрнести 
мешункави растенија. Одредување на 
пепелта - - - - - - - - - JUS Б.Б 1.245 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1976 година. 

Бр. 07-3128/1 
17 април 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

776. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите (,.Службен лист на СФРЈ44, бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-

НИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД 
ОБЛАСТА, НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

1. Решението за југословенскиот стандард од 
областа па моторните возила (,.Службен лист па 
ФНРЈ", бр. 18/57), со кое е донесен стандардот JUS 
M.N5.001, престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 31 декември 
1975 година. 

Бр. 14^9465 
б ноември 1975 година 

Белград' . 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

777. 

Брз основа на член 26 став 1 точка 1 од Зако-
нот за кредитните работи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 6/74), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАНСКИ ФИНАНСИСКИ 
И БАНКАРСКИ КРЕДИТИ И ПО СТРАНСКИ 

ДЕПОЗИТИ 

1. Во Одлуката за височината на депозитот по 
странски финансиски и банкарски кредити и по 
странски депозити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72, 62/72, 39/73, 5/74, 21/74, 40/74, 1/75, 6/75 и 19/75) 
во точка 10 одредбата под 10 се менува и гласи: 

,ДО) финансиските кредити што овластените бан-
ки и организациите на здружениот труд ги склучу-
ваат во странство заради финансирање изградба 
или реконструкција на објекти - ако во кредити-
рањето учествува и Меѓународната банка за обнова 
и развој. 

Износот на кредитите од став 1 на оваа одредба 
не може да биде поголем од износот со кој во кре-
дитирањето на проектот ,учествува Меѓународната 
банка за обнова и развој. 

Износот, на странските финансиски кредити од 
ст. 1 и 2 на оваа одредба што се користат во текот 
на една календарска година, не може да биде по-
голем од износот на траншата на кредитите догово-
рена со Меѓународната банка за обнова и развој за 
таа година;". 

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

О. бр. 38 
20 ноември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с. р. 

778. 

Врз основа на член 7 од Законот за општестве-
но договарање и самоуправно спогодување за рас-
пределбата на доходот и на личните доходи во орга-
ните на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр^ 
40/73), Сојузниот извршен совст и Претседателството 
на Советот па Сојузот на синдик агите на Југослави-
ја склучуваат 

Петок, 28 ноември 1975 
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службените податоци од надлежниот орган за ста-
тистика. 

Износот на зголемувањето на личните доходи 
на работниците според став 1 на овој член го ут-
врдуваат,, за сите органи и организации на кои 
ДОГОВОРОТ се однесува, учесниците на овој договор/4 

Член 2 
Во член 15 став 1 точ. 1 до 7 се менуваат и 

гласат: 
„1) од 5 до 10 години 

2) над 10 до 15 години 
3) над 15 до 20 години 
4) над 20 до 25 години 
5) над 25 до 30 години 
6) над 30 до 35 години 
7) над 35 години 

Член 3 
По член 18 се додава нов член 18а, кој гласи: 
„Конечна пресметка на личните доходи на ра-

ботниците се врши по истекот на годината, врз ос-
нова на завршната сметка и зависно од резулта-
тите постигнати во извршувањето на задачите, 

Сите исплати на име лични доходи на работни-
ците во текот на годината претставуваат, до конеч-
ната пресметка врз основа, на завршната сметка 
(став 1), аконтација на личните доходи. 

Ако со самоуправен општ акт на работната заед-
ница е пропишано оцената на резултатите на ра-
ботата на работниците да се врши во периоди по-
долги од 30 дена (тримесечно, шестмесечно), на 
работниците месечно им се исплатува дел на акон-
тација во височина што во тој акт ќе ја определи 
работната заедница. 

Кон оцена на резултатите на работата на ра-
ботниците подлежат и исплатените месечни акон-
тации." 

е 

Член 4 
Во член 20 став 1 точ. 1 и 2 се менуваат и 

гласат: 
,Д) дневници за службени патувања — до 10% од 

просечно остварениот личен доход на вработените во 
стопанството на Југославија од претходното полу-
годишни; 

Износот на дневниците и на другите надомести 
во врска со службено патување го пропишува: в 

— за работниците во сојузните органи на упра-
вата, во сојузните организации и во стручните слу-
жби на органите на федерацијата — Сојузниот из-
вршен совет; 

— за работниците во општествено-политичките, 
во самоуправните и други организации на ниво на 
федерацијата — органот определен со статутот од-
носно со друг општ акт на односната организација; 

.2) дневницата за олужбе^о патување во стран-
ство — се определува според прописите на Сојуз-
ниот извршен совет." 

Член 5 
Во член 22 став 1 се менува и гласи: 
„Во органите во кои поради природата на ра-

ботата е неопходна работа подолга од полното ра-
ботно време или во денови на неделен одмор и 
државни празници, на работниците што ја вршат 
таа работа им се исплатува надомест за секој час 
работа подолга од полното работно време пресметан 
според месечната аконтација на личниот доход што 
работникот ја имал во в семето кога ја извршил таа 
работа, зголемена за 50%, а за секој час работа 
во денови на неделен одмор и државни празници — 
зголемена за 100%." 

Член 6 
Член 23 се менува и гласи: 
„Конечната пресметка на средствата за лична 

Доходи, согласно со член 25 став 2 на овој договор, 

содржи за секој одделен работник степен на школ-
ска, односно со закон или со пропис донесен врз ос-
нова на закон признаена подготовка, вкупно оства-
рен износ на личниот" доход, просечно остварен ме-
сечен личен доход, како и податоци за мерилата 
содржани во овој договор според кои е остварен 
месечниот личен доход (аконтација на личниот до,-
ход, дел на доходот по основ на минат труд и дел' 
на доходот утврден со прописот по основ на посебни 
услови на работата). 

Примерок на пресметката од став 1 на овој член 
се доставувани се води ка ј сметководствената слу- ' 
жба на органот." 

Член 7 
Одредбите на овој договор што се однесуваат на 

средствата за лични доходи ќе се применуваат од 
1 јули 1975 година. 

Член 8 
Овој договор влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 824 
14 ноември 1975 година 

Белград 

За Сојузниот извршен 
совет, 

Иван Франко, с. р. 

За Претседателството на 
Советот на Сојузот на 

синдикатите на Југославија, 
Јоже Маролт, с. р. 

779. 

Организациите на здружениот труд што учеству-
ваат во надворешнотрговскиот промет на производи 
од членките на Самоуправната деловна заедница за 
производство и промет на двоколчари, на Пленар-
ниот состанок, одржан на 11 јуни 1975 година склу-
чија и потпишаа Општествен договор за начинот и 
условите ца надворешнотрговскиот промет за про-
изводите на двоколчари, кој во извод гласи: 

„Врз основа на член 54 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, 26/72), во врска со 
член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склу-
чување и објавзчзање на општествени договори за 
начинот и условите за вршење на надворешнотргов-
ски промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), 
претставниците на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во надворешнотрговскиот про-
мет на производи, од членките на Самоуправната 
деловна заедница' за производство и промет на 
двоколчари склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА НАДВОРЕШНО-

ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ НА ДВОКОЛЧАРИ 

Член 1 
Потписниците на овој општествен договор се 

согласија целокупниот надворешнотрговски про-
мет на двоколчари да го вршат на начинот и под 
условите утврдени во овој општествен договор. 

Член 2 
Потписниците на овој општествен договор можат 

да ги и з в е з у в а а т ^ увезуваат, во рамките на ре-
довните стоковни листи и други надворешнотрговн 
ски аранжмани^ следните производи? 

5% 
7% 
9% 

11% 
13% 
15%". 

Страва 1534 - Број 56 
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Тарифен број Наименување 
на производот 

надворешна трговија, со актот бр. 17-17251/1 од 15 
август 1975 година. 

Овој општествен договор влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

84.06/11, 12, 13, 14, 19, 
20 и 24 
87.09/1, 2, 3 и 4 

87.10/1, 2, 3 и 4 

87.12/1 и 2 

Мотори со внатрешно 
согорување, клипни 
Мотоцикли, автоцикли 
и велосипеди со помо-
шен мотор, со или без 
приколка; приколки од 
сите видови 
Велосипеди (вклучувај-
ќи и трицикли за пре-
нос на стоки), без мотор 
Делови и прибор за 
предметите од тар. бр. 
87.09 и 87.10 

Член 3 
Пленумот на потписниците на овој општествен 

договор ги врши следните работи: ' 
1) донесува план и програма на увозот; 
2) донесува план и програма на извозот; 
3) врши ревизија на планот и програмата на 

увозот и на планот и програмата на извозот; 
4) ја следи реализацијата на програмата на уво-

зот и програмата на извозот; 
5) решава неспогодби помеѓу потписниците на 

овој општествен договор и ги разгледува нивните 
приговори; 

6) формира Комисија за регулирање на надво-
решнотрговскиот промет; 

7) формира Комисија за системски прашања и 
следеше на реализацијата на овој општествен до-
говор; 

8) разгледува и решава други прашања во врска 
со спроведувањето на овој општествен договор. 

Одлуката на Плену:\тот е полноважна ако за неа 
гласаат 2/3 од потписниците на овој општествен до-
говор, а ако се во прашање измени и дополненија 
на Општествениот договор ако за одл:/ката гласаат 
потписниците што во увозот, односно извозот учест-
вувале со 85%. 

Член 4 
Работи по други надворешнотрговски аранжмани 

можат да се склучуваат дури откако ќе се склучат 
работите по редовните ст-оковни листи. 

Член 5 
Овој општествен договор се склучува на пет го-

дини, со тоа што да се продолжува за натамошните 
пет години, ако потписниците на овој општествен 
договор на три месеци пред истекот на неговиот рок 
не одлучат поинаку. - . ^ 

Организации на здружениот труд потписнички 
на овој општествен договор: 

Товарна двоколес „РОГ" — Љубљана, Творница 
бицикла „РОГ" - Сараево-Илиџа, „ТОМОС" - Ко-
пер, „ТОМОС-ПАРТИЗЛН" - Суботица, , ЗАГРЕБ" 
- Загреб. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" - Загреб, „АВТО-
-ИМПЕКС" - Љубљана, „ВЕЛО" - Љубљана, „ЈУ-
ГОБИЦИКЈХ" - Белград, „УНИС-КОМЕРС' - Са-
раево, „НОМЕГА" - Нови Сад, „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" 
- Белград, „МИНЧЕТА" - Дубровник, „МЕТАЛКА" 
- Љубљана и „ЈУГОТЕХНА" - Белград." 

Овој општествен договор го прифатија Стопан-
ската комора на Југославија, со актот бр. 1718/86 од 
12 ноември 1975 година и Сојузниот секретаријат за 

780, 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена 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 ЛЕАНИ 

И ЕМАЈЛИРАНИ САНИТАРНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 13 ноември 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за леани и емајлирани санитарни про-
изводи, со тоа што производителската организација 
на здружениот труд да може да ги зголеми своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, ЕО просек до 17%, а според Ценовникот 
што е составен дел на Спогодбата, 

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 што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5258 од 14 ноември 1975 
година. 

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

Претставник на производителот. OJIT — Осиек. 
Претставници на купузачите-потрошувачи: 21 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

781. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/12 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 РЕЈОН 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 14 април 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за рејон, со тоа што производителската, 
организација на здружениот труд да може да ти 
зголеми своите затечени продажни цени, при пос-
тојните услови на продажбата, до 10%. 

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, што се предвидени ЕО спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2637 од 14 ноември 
1975 година. 

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

Претставник на производителот: „Вискоза" -
Лозница. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогоди 
бата. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за крите-
риумите и постапката за ослободување од обврската 
за полагање депозит при инвестициони вложувања 
во нестопански и непроизводни инвестиции, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 55/75, се потерала 
долунаведепата грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА 
ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗ-

ВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Во точка 3 наместо броевите: „6, 7" треба да 
стои бројот:„6". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 18 ноем-
ври 1975 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија,, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АРГЕНТИНА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА АРГЕНТИНА 

I / 

Се отповикува 
Драган Бернардиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ар-
гентина. 

И 

Се назначува 
Момчило Бурековиќ, началник на Управата за 

Латинска Америка и Карипското подрачје во Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Аргентина. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи 
ќе го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. ^ 

У. бр. 25 
27 октомври 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и. делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации (,,Службен лист на 
СФРЈ'4, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за надворешни работи Нусрет Сефе-
ровиќ, поради заминување на друга должност. 

Е. п. бр. 786/75 
5 ноември 1975 година 

Белград ' « 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43в од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи Радомир 
Радовиќ, поради заминување на друга должност. 

Е. п. бр. 787/75 
5 ноември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на:. 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за надворешни работи Славољуб Петровиќ, 
поради заминување на друга должност. 

Е. п. бр. 788/75 
5 ноември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

' Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р 

Страна 1536 - Број 56 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за надворешни работи Берислав Бадурина, 
поради заминуваат на друга должност. 

Е. п. бр. 789/75 
5 ноември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43а од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из -
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН ПА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛА-
НИРАЊЕ ШТО СЕ НАЗНАЧУВААТ ОД РЕДОТ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ и РАБОТНИЦИТЕ НА ЗАИН-
ТЕРЕСИРАНИТЕ СОЈУЗНИ ОРГАНИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИ И ИСТАКНАТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ, НА-

УЧНИ И СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за општествено планирање Ѓуро Векиќ, а 
за член на овој Комитет се назначува Предраг Пет-
ровски, претседател на Сојузниот одбор на Синди-
катот на услужните дејности., 

Е. п. бр. 794/75 
6 ноември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43а од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 

" СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот и з -
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИН-
ДУСТРИЈА, ШТО СЕ НАЗНАЧУВААТ ОД РЕДОТ 
НА 'ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА 
ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СОЈУЗНИ ОРГАНИ И ОР-
ГАНИЗАЦИИ И ИСТАКНАТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ, 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија Милош Мила-

ковиќ, а за член на овој Комитет се назначува дипл. 
инж. Љубо Ќук, технички советник во Здружението 
на рудниците за јаглен на Југославија. 

Е. п. бр. 796/75 
6 ноември 1975 година 

Белград 

I Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Домазет-Чапеља Ђуре Ерка, Ибрахимовић Ра -
шида Мухамед; 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Бегић Алије Сафет, Ћуковић Петра Миленко, 
Ђонлагић Мује Хамдо, Филиповић Цафера Ћамил, 
Галијашевић Хамде Махмут, Јершиновић Аугустина 
Александра, Кубурић Миле Обрад, Манџић Османа 
Јусуф, Манојловић Симе Симо, Павловиќ Ђорђе 
Јован, Танасић Милована Драгутин; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аџемовић Тахира Наим, Алајбеговић Шаћира 
Мехмед, Антић Милана Душан, Балвановић Мех-
меда Таиб, Бербић Мустафе Осман, Брчин Николе 
Жарко, Чулибрк Пере Никола, Добрача Рашида 
Сеид, Дујковић Јове Данило, Грљушић Бранко 
Бранка, Хелић Ћамила Расим, Хрустенбеговић 
Ешефа Зијах, Хрустић Мује Илијас, Кнежевик 
Марка Александар, Купчевић Данила Војнелав, 
Лончарић Јосипа Звонимир, Перковић Анте Јосип, 
Поповић Јове Недо, Радончић Шеће Рустем, Талић" 
Ахмета Селим, Тубић Ђоке Гојко; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аћимовић Станка Станоје, Бегановић Хасана 
Мухарем. Бундало Лазара Угљеша, Чамџић Муста-
ф е Есад. Чичић Слободана Владимир, Чучак Војина 
ЗЌарко, Чукле-Ефица Сулејмана Нусрета, Дошено-
вић Петра Миленко, Дрнда Заима Хусеин, Дурми-
шевић Ибрахима Кадрија, Ђонлагић-Ширбегозић 
Мухамеда Разија, Франковић Иве Фрањо, Галија-
шевић-Хоџић Адема Зекија, Глигорић Владимира 
Живко, Голић Цвијетина Петар, Гончин Марка Дра-
го, Хаџимахмутовић Халила Хајрудин, Хукић Ибре 
Ибрахим, Иванковић Ђурђа Остоја, Јеличић Ђукана 
Лука, Јурић Иве Нико, Карачић Николе Анто, Ке-

- лић Лазара Радмила; 

Мајкић Драгана Милан, Марјановић-Гајић Раде 
Стоја, Мариновић Николе Бранко, Мијић Петра Ми-
лан, Миљевић Миле Милан, Недић Јустина Анто-
нова, Незић Мехмеда Садик, Нинкозић-Дракулић 
Милена, Пањета Ејуба Рамиз, Папазовски Милана 
Иван, Пилиповић Пере Дмитар. Пилиповић Павле 
Војин, Поднар Стјепана Крешимир, Радојев Живана 
Зорица, Релајић Стевана Раде, Рондаш Станка Ди-
митрије, Сарић Мусе Узеир, Свркота Ристе Митар, 
Шогоровић Спасоја Светислав, Табаковић Ристе 
Младен, Талић Хамзе Нијаз, Тарајло Радула Саво, 
Тривић Николе Саво Вржуљевић Иван, В у к м а н о -
вић Митра Десимир: 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абдурахмановић-Јусић Исмета Ермана, Ачкар 
Анте Ивица, Аџемовић Мухарема Мухамед, Агић 
Ибрахима Мехмед, Ахмић Јусуфа Мехмед, Алечко-
вић-Кресо Ћамила Султа, Алић Салиха Чазим, 
Алић Мухарема Хамза, Алишић Ибре Јусуф, Анђу-
шић Јуре Милан, Анић Стјепана Анто, Ашћерић 
Ну сре т, Ашик Здравка Јулијана, Авдић Махмута 
Салих, Бабић Тадије Фрањо, Бајрамовић Бајрама 
Хусеин, Бакаран Шабана Латиф, Б а м б у л о в а Јове 
Обрад, Барешић-Никић Ивице Никола, Баришић 
Јозе Стипо, Басић Мује Мустафа, Башић Јосипа 
Владимир, Бегановић Шачира Ризах, Бегић Несиба 
Авдо,' Бендер Николе Анђелко, Берберовић Адема 
Хуснија, Бијелић Ђуре Милан, Бјелица Љубе Ранко, 
Блажевић Мате Ивица, Богдановић Милана Аврам, 

Богдановић Симе Јово, Бојић Васе Пантелија, 
Војо Стјепана Јозо, Бошњак Мије Станислав, Брда-
р е в а - Мехе Сафет, Брекало Јуре Рајко, Булбул 
Шабана Мујо, Бурсаћ Ђорђа Остоја, Бутковић Ху-
сејна Осман; 

Цого Абдулаха Салих, Чајић Наима Ћазим, 
Ченгић Анте Марија, Ченгић Мушана Мушан, Чу-
бел Мате Анто, Чукле Дервиша Мугдим, Делић 
Ибре Ахмо, Делић Алије Ибро, Делић Хусеина Са-
фет, Дељкић Мухарема Фадил, Диздаревић Беће 
Ифет, Доглод Ибре Ђемал, Докео Омера Хамза, До-
рић Ивана Даница, Драчо Хамде Ћазим, Дрило 
Казимира Станислав, Дрљача Косте Михајло, Дуја-
ковић Милана Станко« Д у р а к о в ^ О омаха Мурадиф, 
Ђукнић Живојина Витомир, ЂуљГшћ Хамида Сеј-
фудин, Ђурановић Пере Саво, Ђурковић Дујка Р а -
дован, Џафић Мухарема Шефко, Џалић Драгутина 

Марко, Феризовић Смаила Исмет, Фидлер Теодора 
Иван, Филиповић-Татић Јове Љепосава, Фишић 
Халида Међурус, Фродић Ахмета Исмет, Гачић 
Симе Милан Табановић. Обрада Богдан, Гаковић 
Луке Перо. Гарача Стојана Станко, Гарић Стеве 
Саво, Гаврановић Мустафе Ахмет, Гаврић Неђе 
Ристо, Голић-Јашић Лазара Милица, Голијанин 
Миће Саво, Горановић Илије др Богољуб, Говеда-
рица Благоја Гојко, Гргић Винко, Громилић Рамиза 
Смаил, Грубишић Јосипа Фердо, Гудељ Луке Јован, 
Гудураш Данила Ми ч о т ; 

Халаћ Садика Шемсо, Хасаница Шерифа Едхем, 
Хасановић Јусуфа Рамо, Хелег Шемсе Муниб, Хел-
вида Ређе Касим, Хелвида Мехе Салко, Херцеговац 
Мухарема Неђиб, Хоџић Назифа Абдулах, Хркало 
Глише Миленко Хрњак Анте Мато, Хрвач Марка 
Млађан, Хујдур Мустафе Рамо, Хускановић Хаши-
ма Мухамед, Хусремовић Османа Шекиб, Имамовић 
Муниба Муло, Иванишевић-Римар Луке Катарина, 
Иванковић Стипе Анто. Ивановић Лозре Драгутин, 
Иветић Милоша Гојко, Јагањац Џемила Рашид, Ј а -
рић Ремзије Фахрудин, Јарић Дмитра Јово, Јефтић 
Младена Перо, Јеличић Миле Перо, Јелисавац-Дес-
ница Ђуре Олга, Јерковић Мехмеда Мујо, Јокано-
вић-Љубичић Нада Јокић Саве Здравко, Јоргановић 
Јове Боро, Јовановић Марка Милош, Јововић Спасе 
Реља, Јунузовић Нурије Јусуф, Јурић Јозе Стипо, 
Јурић Ивана Томислав Јусановић Мустафе Кемал; 

Кадушић Авде Омер, Кафеџић Ахмета Хусо, 
Кафеџић Емина Ибрахим, Калањ Симе Душан, Ка-
лендер Јусуфа Мухарем. Камбер Ђуре Душан, Ка-
раћ Сарафијана Борислав, Карамовић Шехе Осман, 
Карић Суље Осман, Катавић-Аман Фрање Катица, 
Кавгић-Бегић Хасана Емина, Кекић Рајка Сретко, 
Кешан Рагиба. Рашид, Кнежевић Давида Миленко, 
Кнежевић Мартина Ружа, Кокић Фрање Винко, 
Колобарић Јована Саво, Кологранић Јуре Мијо, 
Костић Владимира Радомир, Ковачевић Милоша 
Гојко, Ковачевић Стевана Урош, Ковачић Драгана 
Ђуро, Крајина Лутве Исмет, Крајиновић Пеје Илија, 
Крешић Лазара Драго, Крсмановић Ђорђа Милован, 
Крстајић-Добранић Обрена Љубица, Кудузовић Ха-
сана Смајлов, Курбеговић- Јакуповић Аге Бадема, 
Куриџа Васе Јово, Курка Ладислава Алојз, Кусић 
Мате Драго, Кутањац Миће Милан, Кузман Пере 
Ристо; 

Лалић Маринка Мате, Лазами Рушида Рамадан, 
Лешчешен Шимуна Јосип, Лончар Данета Чедомир, 
Ловре Вида Вукосав, Лучић Цвијета, Луј ић Николе 
Мартин, Лукес Винка Перо, Лупчевић Халила Не-
зир, Љепојевић Нике Саво, Љеваковић Химзе Ха-
кија, Љевшић Салиха Хана, 4 Мајсторовић Стевана 
Илија, Мајсторовиќ Павла Пејо, Максимовић Мак-
сима Славко, Марић Стјепана Едуард, Марковић 
Бошка Ђоко, Мартиновић Јуре Божидар, Марушић 
Муле Мухарем, Мастикоса Јове Лазар,. Медић Ни-
коле Душан, Мехиновић Ибрахима Хусеин, Мешак 
Мухамеда Мустафа, Мичић Бранка Недељко, Ми-
јатовић Јандрије Милан, Милић Бранка Благоје, 
Миљановић Стојана Цвијетин, Миљуш Петра Вла-
дислав, Мишић Мухарема Мустафа, Митић Драгу-
тина Томислав, Митровић Душана Милан, Монтиљо 
Јосифа Јакоб, Моранкић Бекте Алмаса, Моравец-
-Хрехоровић Стјепана Елвира, Мујезиновић Ша-
ћира Азиз, Мулалић Мухамед^ Сеад, Мураспахић' 
Хакира Мухо, Мусаефендић Османа Мустафа, Му-
слић Салиха Кемал, Настасић Дина Бранислав, Не-
дић Душана Стево, Низамић Ибрахима Исмет, Но-
вак Јосипа Звонко, Нујић-Милорадов Милана Јелен 
на, Њаго Алексије Никица; 
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Обрадовић Гавре Саво, Одобашић Хасана Ахмет, 
Огдић Дерве Хамо, Омерагић Хамдије Фадил, Ореб 
Анте Фрањо, Панић Стапка Јокица, Панић Ђуке 
Милован, Пантић Ристе Саво, Пашић Наима Мидхат, 
Павлак Јуре Бранко, Павловић Јована Цвијетин, 
Пехар Николе Стипо, Перчи Јакова Петар, Пердух 
Тодора Алекса; Петковић Милоша Слободан, Пет-
ровић Сигне Ристо, Петрушић Ђорђа Љубомир. Пла-
нинци Јуре Перо, Плањар-Рамић Омера Зулфи ја, 
Пољак Карла Томислав, Попадић Косте Јово, Пра-
ско Ѕниза" Велид Прерадовић Љубе Станко, Пујо 
Лазара Чедомир Пушељић Милоја Обрад, Радић 
Јове Цвијан, Радић Спасоја Ђорђо, Ракић Акте 
Анто, Рамић Меха Ибро, Реџовић Мурата Мујо, Р а ј а 
Рудолфа Тјешимир Ризаи Зекрије Мира, Рол ини 
Јосипа Владимир Рудић Вукојице Радомир, Кучу-
кглић-Рустамбеговић Мустафе Мѕксида; 

Садиковић Мустафе др Халид, Сарафијановић 
Неде Момир, Савић Страхиње Владимир, Секулоски 
Илије Благоје, Селимовић Салиха Расим, Скенде-
р у а Илије Вељко, Скоко-Грбић Рудолфа Зденка, 
Сладојевић Митра Бранислав. Софиљ. Миће Бранко, 
Соколовић Ибрахима Мухамед, Соломун Обрада 
Мирко, Спахић Мехмеда Салих, Средојевић Гвозде 
Будимир. Стаменић Јове Душан, Сте кољевић Станка 
Станко, Стипаичич Владимир, Стојановић Богдана 
Слободанка Станишић Марка Никола, Сударевић 
Поје Лазо, Шзхмић Атифа Ахмед, Ш е т лак Бла-
г а н а Радован, Шибаревић Новака Бране, Шимић 
Блажа Миле, Шиник Даче Богдан, Шишић Хусе 
Емин, Шишић Абдула ха Мурис Штрба Јозефа Ми-
цхел, Шушница Петра Јован, Шушљара Анте 
Стипо, ПГувалиЈа Наила Заим; 

Табак Ибре Хусо, Танковић Асима Сафет. Тела-
ловић Сулејмана Мухамед, Терзић Салиха Му јага, 
Тешић Јовица, Толић Стјепана Иван. Томић Васе 
Мирко, Топић Момчила Нада, Татић Мате Стјепан, 
Товирац-Стојанорић Богдана Радмила, Трифковић 
Стеве Радован, Тривичевић-Прерадонић Јована Рад-
мила, Тркуља Краје Ранко, Трновљаковић Мустафе 
Зинета, Тубак Петра Обрад, Туфек Тахира Фехрет, 
Тузлак Е.мина Мехмедалија, Убипариповић- Живка 
Славко, Унгар Александра Зоран. Узуновић Исмета 
Мукрим, Васић Пеје Цвијетин, Видовић Предраг, 
Виђен Ахмеда Асим, Витковић Благоја Мирко, Вој-
водић Душана Драго, Вученовић Јове Миладин, 
Вујчић Ивана Недељко, Вујмиловић Душана Илија, 
Вукановић Михајла Славко, Вуковић Пере Дими-
трије, Вуковић Душана Радмило, Вуковој ац Раде 
Милош, Зељић Драгоје Милован, Зрнић Суље Са-
дик, Зорић Милоша Илија, Зуровац Марка Вука-
шин, Жига-Јузбатић Јусуфа Дилиста; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето ка Јвос-ио-стручното знаење 
и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ЕСЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Антић Михајла Радован, Ћулибрк Петра Ми-
ланко, Икић Михаила Милан, Јелеча Пере Бошко, 
Крстић Велимира Стеван, Мујкић Алије Исмет, 
Томић Петра Мирко; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата / 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Аџајлић Хасе Захир, Авдић Ибрахим, Барач-
-Ковчалија Анте Ангела, Блаженовић Душана 

Божо, Бркић Хасана Омер, Бучец Фрање Златко, 
Бу љу башић Мустафе Хасо, Псић Ибрахима Шефик, 
Јашаревић Мухарема Абдулах, Куловиќ Авде Ха-
сан, Лаштро Иве Стипо, Лозо Јефте Томислав, Мал-
кић Са л ке Абдулах, Мемић Хасана Шериф, Мија -
товић Ђорђа Драго, Мујчин Хусе Рамиз, Касић 
Мустафе Адели Оштраконић Алије Шевал, Пећо 
Драгоја Драгољуб, Петровић-Кузмановић Луке Боја, 
Сарајлић Авдије Бећир, Силајџић Селима Суљо, 
Спахић Омера Суљо. Средић Миле Раде, Субашић 
Авде Кемал, Шишић Хусе Реџиб, Терзић Фејзије 
Хамза лиј а, Терзић Суље Фахир; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ахметспахић Мује Хасан, Алић Дервиша Дер-
виш, Бајраглбаишћ Салиха Шукрија, Ба ј рић Шемсе 
Фуад, Бајрић Ахме Рухдпја. Баручија Османа Не-
зир, В е ј н о в и ћ Ахмета' Салих, Бегић Хамде Незир, 
Бегов ац Бгћпра Хамид Бербић Беге Штенета, Бије-
лић-Бланпћ Марка Зорка, Блажевић Ивана Анто, 
Бојић Пантелије Мирољуб, Бошњак Дервиша Ке-
мал, Чабрило Симе Раденко, Чарапина Мише Ни-
кола, Чаршимановић Хилмије Хазим, Чечавац Ђор-
ђа Станко, Черим Беге Шехо, Чимић Алије Асим, 
Чолаковић Мухе Сулејман, Даутовић Омера Јасим, 
Девић Авде Рамо, Дол амић Салиха Хамза, Дрино 
Ремзије Сеад, Дургути Ахмета Миртезаја, Ђанко 
Шимуна Славко. Ђинић Смаила Бахрија, Ђоковић 
Војислава Ђорђе, Ђурђевић Бошка Боро, Гавран 
Мате Петар, Газап Зулфе Салко, Грабић Аге Сеад, 
Грилц Франца Елза, Гутлић Махмута Хусо, Хоџић 
. Му х арем а Бах ти ј а; 

Ибрахимбеговић Бећира Фуад, Илић Љубе Дра-
гољуб, Ивановић Гојка Богдан, Исаковић Ениза 
Ферид, Јанковић Јована Спасоје, Јањић Реље Мар-
ко, Јашаревић Шемсе Сакиб, Ј еж Симе Лука, Ках-
ровић Шерифа Ахмо, Катана Халила Наил, Катана 
Дервиша Сабит, Кнелчевић Ђорђа Урош, Косић 
Станка Весељко^ Ковач Хусе Фатима, Козомара 
Ђорђа Никола, Лекић Николе Зоран, Лопичић Луке 
Бранко, Луковић Омера Рефик, Л уши ја Дерве На-
зиф, Мачкић Јосипа Мирослав, Мај етеровић Павла 
Звонко, Марић Јанка Миленко, Марчинковић Петра 
Здравко, Марковић Љупка Душко, Матос Анте 
Ивица, Мехмедовић Хусеина Зејнил, Мердић Хамде 
Мухарем, Мешановић Јусе Аган, Михаљевић Марка 
Славко, Мијатовић Ђорђа Радослав, Милановић 
Анте Стипо, Милинковић Гојка Раде, Милошевић 
Јакова Алекса, Миросауљевић Симе Милош, Митро-
вић Константина Недељко, Муслић Салиха Дервиш; 

Неслзновић Мустафе Кадир, Новалић Мустафе 
Мунир, Курбеговић Авде Алија, Омерспахић Мус-
тафе Бесим, Пекушић Алије Рагиб, Петраш Жарка 
Перса, Петровић Млађена Радослав, Пивић Паше 
Хасан, Пјетловић Владимира Синиша, Пољак Карла 
Љиљана, Порча Захида Узеир, Правдић Ивана Ан-
ђела, Приганица Раме Касим, Пурић Хасана Мехо, 
Пушкић Стојана Мира, Равлић Илије Јаков, Сали-
ефендић-Ризвић Хаџе Ђемила, Сарајлић Асифа 
Шемсудин, Савић Стојана Радивој, Селимовић Мује 
Рифат, Степановић Зулфа Енвер, Симановић Салиха 
Мухарем, Скело Николе Карло, Скопљак Махмута 
Суад, Сладић Петра Петар, Смрико Халила Халил, 
Смрико Адема Салих, Спахић Асима Салих, Стани-
мировић Петра Трајко, Стевановић Богдана Весељ-
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ко, Ступар Павла Бранко, Суљић в Хусеина Изет, 
Шабић Хамзе Фата, Шабић Раме Омер, Шашкић 
Сулејмана Расим, Шешлија Тодора Десимир, Ше-
шун Милана Илија, Шкегро Стјепана Љубомир, Ту-
бак Пере Звонко, Туменко Данила Стево, Туркушић 
Рашида Аган, Велић Адема Рамиз, Видошевић Сти-
пе Нико, Видовић Паје Јаков, Влахић Вида Љубо, 
Воргић Томе Ђуро, Вукадин Иве Марко, Золотић 
Омера Мухарем, Жарић Михајила Драгутин, Жунић 
Наима Шефик; 

— за заслуги и постигнати успеси' во работата 
на општонародната одбрана 

Страна 
764. Решение за ослободување од обврската 

за полагање депозит при инвестициони 
вложувања во изградба на сообраќајници 
и изместување на објекти — — — — 1523 

765. Решение за ослободување од обврската 
за полагање депозит при инвестициони 
вложувања во работнички одморалишта 
и ресторани за општествена исхрана — 1528 

766. Решение за ослободување од обврската 
за полагање "депозит при инвестициони 
вложувања во станбената изградба — 1529 

767. Решение за ослободување од обврската 
за полагање депозит Црн инвестициони 
вложувања во определен складиштен и 
продажен простор - - — — — — — 1529 

768. Решение за ослободување од обврската 
за полагање депозит при инвестициони 
вложувања во објекти пострадани од еле-
ментарни непогоди — — — — — — 1530 

769. Решение за ослободување од обврската 
за полагање депозит при инвестициони 
вложувања во нестопански и непроиз-
водни инвестиции на определени корис-
ници на општествени средства при инве-
стиционите вложувања ЈИТО се вршат 
според посебни прописи — — — — - 1530 

770. Решение за југословенските стандарди за 
енергетски кабли - — — — — — 1531 

771. Решение за југословенските стандарди за 
фазонски парчиња од сиво леано железо 

,за цевоводи под притисок од тврд РУС 1531 
772. Решение да југословенските стандарди од 

областа на заштитата од корозија — — 1531 
773. Решение за југословенските стандарди за 

мерни апарати и производи на преци-
зната механика — - — - — - — 1532 

774. Решение за југословенските стандарди за 
опрема за угостителството — — — — 1532 

775. Решение за југословенските стандарди за 
земјоделски производи за индустриска 
преработка - — - — — — - - 1533 

776. Решение за престанување на важењето 
на Решението за југословенскиот стан-
дард од областа на моторните возила - 1533 

777. Одлука за измена на Одлуката за висо-
, чината на депозитот по странски финан-
сиски и банкарски кредити и по странски 
депозити — — — — — — — — 1533 

778. Општествен договор за измени и -допол-
ненија на Општествениот договор за усо-
гласување на распределбата на доходот 
на средствата за лични доходи и на дру-
гите примања на работниците во орга-
ните на федерацијата — — — — — 1533 

779. Општествен договор за начинот и усло-
вите на надворешнотрговскиот промет на 
двоколчари — - — — — — — — 1534 

780. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани и емајлирани санитарни произ-
води — — — — — — — — — 1535 

781. Спогодба за промена на затечените цени 
за рејон — — — — — — — — — 1533 

Исправка на Одлуката за критериумите и по-
стапката за ослободување од обврската за 
полагање депозит при инвестициони вло-
жувања во нестопански и непроизводни 
инвестиции — — — — — - — — 1536 

Укази - - - - - - - - - - 1535 
Назначувања и разрешувања - - - - — 153Ѕ 
Одликувања — — - — — — — — — 1537 

. Меѓународни договори -» — — — - - 965 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Арнаутовић Шаћира Халил, Благојевић Марка 
Живко, Челиковић Живана Стево, Дринић Пере 
Игњо, Дујковић Стојана Станко, Маслић Марка 
Лазар, Михајловић Млађена Милорад, Милановић 
Владимира Маринко, Нуркић Абдрахима Галиб, 
Пандуревић Марка Боно, Сладоје Душана Новак, 
Шимић Маријана Марко, Товирац Николе Цвијан, 
Зураповић -Абдурахман Суљо. 

Бр. 110 
3 јули 1975 година 

4 Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

758. Одлука за износот на дневниците на 
функционерите што ги избира и на 
функционерите што ги именува Собрани-
ето на СФРЈ според Листата на имену-
ваните функционери утврдена од потпис-
ниците на Општествениот договор и на 
делегатите во Собранието на СФРЈ — 1525 

759. Одлука за условите и начинот на оства-
рување на правото на делегатите во Со-
бранието на СФРЈ за користење автомо-
били во лична сопственост за службени 
цели - — — — — — — — — 1523 

760. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на земјоделските и пре-
хранбените производи и на нивните пре-
работки-за кои ве надворешнотрговскиот 
промет контрола на квалитетот можат да 
вршат организациите на здружениот труд 1525 

761. Решение за ослободување од обврската 
за полагање депозит при инвестициони 
вложувања во определени нестопански и 
непроизводни инвестиции — — — — 1526 

762. Решение за ослободување од обврската 
за полагање депозит при инвестициони 
вложувања во нестопански и непроизвод-
ни инвестиции во стопански недоволно 
развиените подрачја и од средствата на 
местен самопридонес - - — - — 1526 

763. Решение за ослободување од обврската 
за полагање депозит на определени ко-
рисници на општествени средства при 
инвестициони вложувања на определени 
органи - — — — — — — — — 1527 
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