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355. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви. Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 22 мај 1975 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1975 ГОДИНА 

Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи за 
1975 година, што го донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи 

t под бр. 07-43/2 од 16 април 1975 година. 
Собрание на СФРЈ 

АС бр. 175 
22 мaј 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Биро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, с р 

356. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните 
стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Сојузниот собор од 22 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1975 ГОДИНА 

Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи за 
1975 година, што го донесе Советот на. 'Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи, 
под бр. 34/1 од 6 мај 1975 година. 

Собрание на СФРЈ 
'АС бр. 185 

22 мај 1975 година 
Белград 

Претседател 
. на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор; 
Данило Кекиќ, с р. 

357. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 22 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА 
НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА И 

ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија со Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузниот извршен совет, Централниот комитет на 
Сојузот на комунистите на Југославија, Сојузната 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Југославија, Советот на Сојузот на 
синдикатите на Југославија, Сојузот на здружени-
јата на борците од Народноослободителната војна 
на Југославија и со Стопанската комора на Југо-
славија, ќе склучи Општествен договор за основи-
те и мерилата за утврдување на личните доходи и 
другите примања на функционерите во федераци-
јата и делегатите во Собранието на СФРЈ. 

2. Општествениот договор за основите и мери-
лата за утврдување на личните доходи и другите 
примања на функционерите во федерацијата и де-
легатите во Собранието на СФРЈ ќе го потпише, од 
името на Собранието на СФРЈ, претседателот на 
Собранието на СФРЈ. 

3. Член на Комисијата за следење и примену-
вање на овој општествен договор определува Прет-
седателството на Собранието на СФРЈ, по предлог 
од Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 179 
22 мај 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, с р. 
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358. ; 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
16 став 1 и член 27 од Законот за општествена кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 
и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ДЕНИ ЗА 
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ ВО ВНАТРЕШ-

НИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

1. Организациите на здружениот труд што вршат 
превоз на патници и стоки во воздушниот сообра-
ќај, своите важечки цени на линиите во внатреш-
ниот воздушен сообраќај можат да ги зголемат: 

1) за превоз на патници - во просек до 20%; 
2) за превоз на стоки — во просек до 13%. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Е. п бр. 358 
23 мај 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

359. 

Врз основа на член 58 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Службен 
лист на С Ф Р Ј , бр. 33/72, 55/72 и 28/73), во спогодба 
со сојузниот секретар за пазар и цени, сојузниот се-
кретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИ-
МЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилникот за примена на даночните стап-

ки и за начинот на водење евиденција, пресметува-
ње и плаќање на данокот на промет на производи 
и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/72, 4/73, 
13/73, 37/73, 3/74, 20/74 и 3/75) по член 93 се додава 
нов член 93а, кој гласи: 

„Даночните обврзници на основниот данок на 
промет на производи според тар. број 1 од Тарифа-
та, се должни врз основа на член 3 од Уредбата за 
измена и дополнение на Уредбата за зголемување, 
намалување односно укинуваше на стапките на ос-
новниот данок на промет на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/75), од 15 мај 1975 
година да издвојуваат 10,72% од износот на основ-
ниот данок на промет на производи што го уплату-
ваат на прометот на производи на кои се применува 
стапката од 14%. и тој износ да го уплатуваат на 
потсметката кај Службата на општественото книго-
водство број 840-21810 - Основен данок на промет 
на други производи што служат за крајна потрошу-
вачка што настанува поради зголемување на стап-
ката од 12,5% на 14%." 

Член 2 
4 

За уплатите на основниот данок на промет што 
од 15 мај 1975 година до денот на влегувањето во 

сила на овој правилник веќе се извршени на смет-
ката број 840-2185 без издвојување на износот од 
10,72%, даночните обврзници се должни во смисла 
на член 93а од Правилникот за примена на даноч-
ните стапки и за начинот на водење евиденција, 
пресметување и плаќање на данокот на промет на 
производи и услуги да го утврдат тој износ и за тој 
износ да го зголемат делот што при наредната уп-
лата на основниот данок на промет се уплатува на 
потсметката број 840-21810. 

Член 3 
Овој правилникот влегува во рила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". ' 

Бр. 5-6456/1 
23 мај 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновиќ, с. р. 

360. 

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), во согласност со Сојузниот комитет за здрав-
ство и социјална заштита и со Сојузниот комитет 
за земјоделство, директорот на Југословенскиот за-
вод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО ОД ДОБИ-
ТОК ЗА КОЛЕЊЕ, ОД ЖИВИНА И ОД ДИВЕЧ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на месото од до-

биток за колење, од живина и од дивеч („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/74) во член 2 став 3 зборови-
те: „гулаби и грлиците" се заменуваат со зборови-
те: „гулаби, грлиците и фазаните". 

Член 2 
Во член 4 став 1 точка 2 под а) по зборот: „ср-

це," се додаваат зборовите: „грклан/ душник," а 
зборот: „тестиси" се -заменува со зборовите: „тести-
си и крв". 

Во став 1 точка 2 под б) зборот: „преджелудник" 
се заменува со зборовите: „мускулен желудник", а 
зборовите: „црева од живина" се заменуваат со збо-
ровите: „црева од телиња, прасиња". 

Во став 1 точка 3 на крајот по зборовите: „муц-
ките од говеда", се додаваат запирка и зборовите: 
„коски за супа (бели коски) и коски со месо". 

Во став 2 зборовите: „а од преджелудникот мо-
ра да се отстрани и слузокожата" се заменуваат со 
зборовите: „а од желудникот од свињи, од мускул-
ниот желудник од живина и од преджелудникот од 
преживари мора да се отстрани рожниот дел (ку-
тикулата)". 

Член 3 
Во член 5 став 1 зборот: „промет" се заменува 

со зборовите: „премет на мало". 
Во став 2 зборовите: „производителот, односно" 

се бришат. 
Став 3 се менува и гласи: 
„Декларацијата за месото од добиток за колење, 

од живина и од дивеч и за јастивите делови мора 
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да содржи фирма и назив и седиште на организа-
циите од став 2 на овој член, вид на месото и осно-
вен дел на трупот, како и категорија на месото, од-
носно на јастивите делови ако се изложени на про-
дажниот пулт. Ако месото е распоредено по кате-
гории декларацијата мора да има етикета која мо-
же да биде во боја во смисла на член 105 став 3 
од овој правилник." 

Член 4 
Во член 8 став 2 во втората реченица: „без за-

сечи" се заменуваат со зборовите: „без поголеми 
засечи". 

Член 5 
Во член 9 став 2 по зборот: „спакувани" се до-

даваат зборовите: „со или без коски". 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„По барање на потрошувачите од секој основен 

дел на трупот можат да се отстранат коските." 

Член 6 
Во член 12 став 2 по зборот: „нозе" се додаваат 

запирка и зборот: „опашка". 

Член 7 
Во член 16 зборовите: „по средината" се бришат. 

Член 8 
Во член 20 став 1 по зборот: „нозе" се додаваат 

запирка и зборот: „опашка". 

Член 9 
Во член 25 став 1 во втората реченица зборо-

вите' „органи и без опашка" се заменуваат со збо-
ровите: „органи, без бубрежен лој и без опашка". 

Член 10 
Во член 26 став 1 во втората реченица зборови-

те: „органи и без опашка" се заменуваат со зборо-
вите: „органи, без бубрежен лој и без опашка". 

Член 11 v 

Во член 38 став 2 во првата реченица по зборот: 
„нозе" се додаваат запирка и зборовите: „од опаш-
ка, од сало". 

Член 12 
Во член 40 став 2 по зборот: „ткиво," се дода-

ваат зборовите: „без сало,". 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако пред пуштање на свињско месо во промет 

се одвојува месестата сланина, односно царското 
месо од свињска половинка, половинката се пушта 
во промет без ребра и потрбушница." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 13 
Во член 46 став 1 во првата реченица зборовите: 

„до 3 месеци" се заменуваат со зборовите: „од 3 не-
дели до 3 месеци". 

Член 14 
Во член 50 на крајот точката се заменува со 

запирка и се додаваат зборовите: „а к о л е ш к а т а не 
се одвојува од бутот.". 

Член 15 
Во член 51 на крајот точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: „со тоа што бутот 
може да биде без коски.". 

Член 16 
Во член 67 став 3 зборовите: „без волка, без 

клоака и без тртната жлезда" се заменуваат со 
зборовите: „без волка и без клоака". 

Член 17 
Во член 70 став 2 точка 3 зборовите: „без меха-

нички" се заменуваат со зборовите: „без поголеми 
механички". 

Во став 2 точка 4 зборовите: „ниту оштетувања" 
се заменуваат со зборовите: „ниту поголеми оште-
тувања". 

Во став 3 зборовите: „без врат," се бришат, а на 
крајот на текстот точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: „а јастивите делови(вратот, 
мускулниот желудник, црниот џигер, срцето и сле-
зинката), претходно спакувани во пластични ќеси-
ња, се ставаат во стомачната шуплина.". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Ако младо пилешко месо се пушта во промет 

со декларација: „готово за скара", трупот мора да 
биде без глава, без врат, без внатрешни органи 
(без волка, без црева, без црн џигер, без слезинка, 
без мускулен желудник и без клоака) и долни де-
лови од нозе." 

Член 18 
Во член 92 став 1 се менува и гласи: 
„Нерасечената живина се пакува во вреќичка 

од провидни фолии со или без вакуум, што се за-
твораат термички или механички." 

Во став 2 зборот: „преджелудник" се заменува 
со зборовите: „мускулен желудник,". 

Член 19 
Во член 96 став 3 во првата реченица по зборот: 

„кутии" точката се заменува со запирка и се дода-
ваат зборовите: „а месото од живина и во дрвена 
амбалажа.". 

Член 20 
Во член 98 став 1 по зборот: „амбалажа" се до-

даваат зборовите: „а месото од живина и во дрвена 
амбалажа"; 

Член 21 
Во член 102 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Продавниците во кои се врши натовар и исто-

вар на месото од добиток за колење, од живина и 
од дивеч не мораат да имаат покриени рампи." 

Член 22 
Во член 106 став 1 во првата реченица зборови-

те: „и категориите" се бришат. 

Член 23 
Во член 108 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„По исклучок, излагањето на месото од добиток 

за колење, од живина и од дивеч може да се врши 
во за тоа определени соодветни пултови — витрини 
и на определени места, под условите што ќе ги 
определи собранието на општината односно собра-
нието на градот.". 

Член 24 
Во член 109 во првата реченица по зборовите: 

„на тасот на вагата" се додаваат зборовите: „или на 
фолија од целофан дебела од 0,020 до 0,042 mm, 
односно потенка". Втората реченица се брише. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр . 07-Ж-2345/1 
22 април 1975 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

Петок, 30 мај 1975 
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361. 

Врз основа.на член 78 став 2 од Законот за де-
визно работење (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 
71/72 и 52/73), во согласност со Сојузниот извршен 
совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА НАЈВИСОКИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ ВО ДЕ-
ВИЗИ ШТО ОВЛАСТЕНИТЕ Б А Н К И МОЖАТ ДА 
ГИ ПРЕСМЕТУВААТ НА ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ 

НА ГРАЃАНИТЕ И НА ДЕВИЗНИТЕ ШТЕДНИ 
ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. На девизните сметки на граѓаните и на де-
визните штедни влогови на граѓаните овластените 
банки можат да плаќаат камата во девизи најмногу 
по стапка: 

1) до 7,5% годишно — на средствата по виду-
вање и на средствата орочени до 1 година; 

2) до 9% годишно — на средствата орочени над 
1 година; 

3) до 10% годишно — на средствата орочени 
над 2 години. 

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

О. бр. 33 
23. , мај 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

Бранислав Челановиќ, с. р. 

362. 

Врз основа, на член 23 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 
и 52/73), во согласност со Сојузниот извршен совет, 
Советот на гувернерите донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТЕЊЕТО 

НА ДЕВИЗНИОТ НАЗАР 

Член 1 
Во Правилникот за организацијата на работе-

њето на девизниот пазар („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/73) член 5 се менува и гласи: 

„Купувањето и продажбата на девизите од член 
4 на овој правилник, се врши: 

1) промптно на Меѓубанкарски состанок; 
2) промптно и на термин во непосредни контак-

ти помеѓу овластените банки." 

Член 2 
По член 9 се додава назив на нов оддел, кој 

г гласи: ,Д. Промптно купување и продажба на де-
визи". 

Член 3 
Член 14 се менува и гласи: 
„Овластените банки се должни редовно да до-

ставуваат до ,Народната банка на ,Југославија, из -
вештаи за состојбата на средствата на нивните де-
визни сметки во странство, за процената на прили-
вот и одливот на девизите на тие сметки, како и за 
износите со кои имаат намера да ја зголемат состој-

бата на средствата на тие сметки за зголемување 
на пласманот, за потребите на други банки или за 
други потреби во странство. 

Овластените банки ги доставуваат извештаите 
од став 1 на овој член до Народната банка на Југо-
славија до 14 часот на оние денови што му претхо-
дат на Меѓубанкарскиот состанок. Извештаите го 
опфаќаат периодот помеѓу два Меѓубанкарско! со-
станока. Во случај на неодложна потреба, овласте-
ната банка може да изврши исправка на доставе-
ниот извештај и на денот на одржувањето на Ме-
ѓубанкарскиот состанок, и тоа најдоцна до 9 часот." 

Член 4 
По член 14 се додава назив на нов оддел и 

седум нови членови, кои гласат: 
„2. Купување и продажба на девизи на термин 

Член 14а 
Купување и продажба на девизи на термин вр-

шат овластените банки во свое име и за своја смет-
ка и во свое име а за сметка на организации на 
здружениот труд. 

Член 146 
Купување и продажба на девизи на термин се 

врши според курсевите за кои ќе се договорат до-
говорните страни, 

Купување и продажба на девизи на термин мо-
ж е да се склучува на рокови од 30 до 130 дена. 

Член 14в 
Овластените банки се должни да водат регистар 

на работите на купување и продажба на девизи на 
термин. Во регистарот се внесува секоја работа на 
купување, односно продажба на девизи. 

Член 14г 
Овластената банка е должна да состави заклуч-

ница за секоја работа на купување и продажба на 
девизи на термин. 

Потпишаните заклучници овластените банки во 
четири примероци ги, доставуваат до надлежниот 
орган на Меѓубанкарскиот состанок заради запи-
шување во регистарот на терминските работи. По 
извршеното запишување и ставање на редниот број, 

, надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок ја 
заверува заклучницата и по еден примерок од за-
верената заклучница доставува до секоја договорна 
страна и до Народната банка на Југославија, а еден 
примерок задржува. 

Член 14д 
Договорот за купување и продажба на девизи 

на термин е склучен кога двете договорни страни 
ќе ја потпишат заклучницата и кога заклучницата 
ќе биде запишана во регистарот на терминските 
работи (член 14г). 

Член 14ѓ 
Продавачот на девизите на термин е должен во 

рокот од заклучницата да ти пренесе девизите на 
девизната сметка на купувачот наведен во заклуч-
ницата. 

Купувачот на девизите на термин е должен во 
рокот од заклучницата да ја пренесе динарската 
противвредност на сметката на продавачот. 

Член, 14е 
Врз основа на заклучниците регистрирани од 

претходната недела според член 14ѓ на овој пра-
вилник, надлежниот орган на Меѓубанкарскиот со-
станок составува неделна Листа на курсевите на 
договорените термински работи на купување и про-
дажба на девизи. 
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Листата на курсевите од став 1 на овој член ги 
содржи најниските и највисоките курсеви на од-
делни девизи што се купени или продадени на 
рокови: 

— од 30 дена 
- од 31 до 60 дена 
— од 61 до 90 дена 
- од 91 до 120 дена 
— од 121 до 150 дена 
- од 151 до 180 дена". 

Член 5 
Член 31 се менува и гласи: 
„Куповните и продажните курсеви од Листата 

на курсевите на Меѓубанкарскиот состанок овла-
стените банки ги применуваат врз сите купувања и 
продажби на девизи помеѓу нив и организациите на 
здружениот труд и други правни и физички лица, 
освен врз купувањата и продажбите на ефективни 
валути чии курсеви се формираат на посебен начин. 

Продажните курсеви од став 1 на овој член ги 
применува и Народната банка на Југославија при 
продажбата на девизи на своите комитенти. 

Купувањето и продажбата на девизи помеѓу 
овластените банки и банките овластени за вршење 
на девизно-валутни работи се врши според средни-
те (дневни) курсеви од Листата на курсевите на Ме-
ѓубанкарскиот состанок. 

Куповните и продажните курсеви од Листата на 
курсевите на Меѓубанкарскиот состанок се при,ме-
нуваат почнувајќи од 14 часот на оној ден кога е 
одржан состанокот." 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 69 
8 мај 1975 година 

Белград 

363. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕК-
ТРИЧНИ БРУСИЛКИ И ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ХИ-

ДРАУЛИЧНИ ПОТИСКУВАЧИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 ноември 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за електрични брусилки и за 
електрични хидраулични потискувачи, со тоа што 
производителските организации на зд,ружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, и тоа: 

1) „Електроковина". Марибор — за 
електрични брусилка! тип ВТ и ВЕ и за 
електрични хидраулични потискувачи 
тип ЕНТ до 12% 

2) LTH-Лошке товарне хладилииков, 
Шкоф ја Лока — за електрични брусил-
ки тип MBS, ВЅ и РЅ 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 усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр, 3213 од 20 мај 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: ,,Електроко« 
вина" - Марибор и LTH - Лошке товарите хла-
ди л ников - Шкофја Лока. 

' Претставници на купувачите-потрошувачи: 5 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

364. 

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 
ЗА ПРОМЕНА НА З А Т Е Ч Е В Т Е НЕМИ ЗА ГРА-
ДЕЖНИ МАШИНИ ЗА ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ И ЗА 
СТАБИЛИЗАЦИЈА НА ПОЧВА И ЗА НИВНИ 

УРЕДИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 февруари 1975 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за градежни машини за земјени 
работи и за стабилизација на почва и за нивни 
уреди и резервни делови, со тоа што производител-
ските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, поп 
постојните услови на продажбата, и тоа: за градеж-
ните машини за земјени работи и за стабилизација 
на почва и за нивни уреди — до 18%, а за нивните 
резервни делови — до 15%. 

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, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1289 од 21 ма.ј 1975 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 мај 197п година. 

Претставници на производителите: ,14. Октобар" 
- Крушевац, „Радоје Дакиќ" - Титоград, 
„Стројна товарна Трбовље" — Трбовле и Титови 
заводи „Литострој" — Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 30 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

365. 

Воз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ". 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те 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 15 октомври 1974 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р 

Број 26 - Страна 837 
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година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за стандардни електромотор^ 
со тоа што производителските организации на здру-
жениот труд ца можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, до 18%, а според Ценовникот што е соста-
вен 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. 3197 од 16 мај 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: „Горење-Се-
вер" - Суботица, „Раде Кончар" - Загреб и 
„Електроковина" — Марибор. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 23 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата, 

366. 

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 ЈАГ-

ЛЕНОВ ПРАВ И КАРБОФИЛ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 25 февруари 1975 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за јагленов прав и карбофил, со 
тоа што производителската организација на здру-
жениот труд да може да ги зголеми своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, така што највисоките продажни цени да из-
несуваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) јагленов прав LP-1 и LP-2 2.460 
2) карбофил Gi 2.900 

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 што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1456 од 15 мај 1975 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: „Кварц" — 
Блашко Поле. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
ФОБ - Белград, „Ливница" - Кикинда, ИМР 
- Белград, „Радијатор" - Зрењанин и Индус-
трија гуме — Рума. 

367. 

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 ЕЛЕК-

ТРИЧЕН РАЧЕН АЛАТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 5 март 1975 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за електричен рачен алат, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
до 18%, 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 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1490 од 21 мај 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: „Искра" — 
Крањ и „Black Decker" — Гросупле. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

368. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА КЕ-

РАМИЧКА ГЛИНА ТИП „ГОВЦЕ" 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 6 март 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чената цена за керамичка глина тип „Говце" со тоа 
што производителската организација на здружениот 
труд да може да ја зголеми својата затечена про-
дажна цена, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоката продажна цена да изнесува 
430 динари за една тона. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цената и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1518 од 20 мај 1975 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: Товарна изо-
лацијскега материјала — Лашко. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: ,,Ју-
гокерамика" — Загреб, Керамичка индустрија - ' 
Либое и „Керамика" — Младенова^ 
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369. 

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

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

ЈОСАН КВАРЦЕН ПЕСОК 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 10 јануари 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за бојосан кварцен песок, со тоа што 
производителската организација на здружениот 
труд да може да ги зголеми своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоките продажни цени да изнесуваат, 
и тоа за: 

Дин/t 
1) црно бојосан кварцен песок 1.798 
2) црвено бојосан кварцен песок 1.829 
3) зелено бојосан кварцен песок 2.318 

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, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 204 од 20 мај 1975 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: „Кварц" — 
Блашко Поле. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Но-
вотекс" — Ново Место и „Радоња" — Сисак. 

370. 

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 склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕК-
ТРИЧНИ ГРЕЈАЧИ ЗА ВОДА-БОЈЛЕРИ И ЗА 

НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 12 декември 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за електрични грејачи за вода 
— бојлери и за нивни резервни делови, со тоа што 
највисоките цени во продажбата на мало, да изне-
суваат, и тоа за: 

1) електрични грејачи за вода — бојлери од: 
Дин/парче 

5 литри, бакарни 727,00 
5 литри, под мијалник 905,20 
6 литри, под мијалник 629,10 
8 литри, бакарни 772,40 
8 литри 699,00 

10 литри, бакарни 878,40 
10 литри 769,00 
10 литри, под мијалник 866.80 
30 литри, 1500 W 964,60 
50 литри, 1500 W - 1.048,50 

Дин/парче 
50 литри, 2000 W 1.048,50 
50 литри, 3000 W 1.104,40 
50 литри, хоризонтални 1.076,40 
80 литри, 1500 -W 1.188,30 
80 литри, 3000 W 1.244,20 
80 литри, 4500 W 1.370,00 
80 литри, хоризонтални 1.260,20 

100 литри, 1500 V/ 1.300,10 
1.386,30 100 литри, 3000 W 
1.300,10 
1.386,30 

120 литри, 1500 W 1.607,70 
120 литри, 3000 W 1.774,30 
200 литри, 2400 W 2.684,10 
300 литри, 9000 W 8.653,60 
300 литри, 18000 W 10.310,25 

2) нивни резервни делови — до 16,5%, над дои 
етојните продажни цени на производителот. ' 

Цените од став 1 на оваа точка важат како 
ви во продажба на мало, без данок на промет. Во 
тие цени е вклучен рабат од 15%, од што за покри-
тие на трошоците на прометот на мало 9%, а за по-
критие на трошоците на прометот на големо 6%. 
Другите услови на продажбата остануваат непро-
менети. 

Бојлерите од 5 до 10 литри се испорачуваат со 
мешалки (батерии), а бојлерите од 30 до 300 литра 
— со сигурносни вентили. 

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. 1722 од 14 мај 1975 
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, „Мебош—Енергоинвест" - Бо-
сански Шамац, „Делиград" — Ниш, „Сутјеска" 
— Белград и „Тики" — Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

371. 

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 МЕР-
НИ УРЕДИ ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА И ЗА НИВНИ 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 12 декември 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за мерни уреди за течни горива и 
за нивни резервни делови, со тоа што производи-
телската организација на здружениот труд да може 
да ги зголеми своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, до 20%. 

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. 1517 од 13 мај 1975 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
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Претставник на производителот: „Првомајска", 
ООЗТ „Меба" - З а г р е б . 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„ИНА" - Загреб, „Петрол" - Љубљана, ,,Енер-
гопетрол" - Сараево и „Југопетрол" - Скоп-
је. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за уре-
дите, опремата, димензиите и вкупните тежини на 
возилата во сообраќајот на патиштата, објавен во 
,.Службен лист на СФРЈ", бр. 20/75, се поткрале до-
лунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УРЕДИТЕ, ОПРЕМАТА, 
ДИМЕНЗИИТЕ И ВКУПНИТЕ ТЕЖИНИ НА ВО-
ЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

1. Во член 95 став 1 наместо бројот: „80" треба 
да стои: ,ДОО". 

2 Во член 99 став 2 точка 2 одредбата под д) 
наместо зборовите: „точка 1." треба да стои: „точ-
ка 3.". . 

Од Сојузниот комитет за сообраќај и врски, 
Белград, 15 мај 1975 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА СОГЛАСНОСТА НА ПРАВИЛНИ-

' КОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО КИЧЕВО 
ОД 18 ЈУНИ 1973 ГОДИНА СО ОДРЕДБИТЕ НА 

УСТАВОТ НА СФРЈ 

I. По повод иницијативата на Крстески Љубо-
мир, Јаеакиески Александар и Вељановски Билбил, 
работници во. Заводот за вработување во Кичево, 

,. Уставниот суд со решението У бр. 280'74 од 15 ја-
нуари 1975 година поведе постапка за оценување на 
согласноста на Правилникот за распределба на лич-
ните доходи на Заводот за вработување во Кичево 
од 18 јуни 1973 година — со одредбите на Уставот 
на СФРЈ, бидејќи тој правилник го донел Советот 
на работната заедница, а не работниците во Заводот 
непосредно. 

. II. Во текот на постапката и на јавната распра-
ва е утврдено дека Правилникот го донел Советот 
на работната заедница на 18 јуни 1973 година, дека 
тој правилник се уште е во сила и дека работници-
те на Работната заедница во Заводот за вработува-
ње во Кичево вршат работи за општинската заед-
ница за вработување, што се конструирала соглас-
но со одредбите на Законот за самоуправните инте-
ресни заедници („Службен весник на СР Македо-
нија" бр. 20 74). 

III, Работниците во работните заедници што вр-
шат работи за самоуправните интересни заедници 
и други самоуправни организации и заедници ,и 
нивни здруженија, општествено-политички органи-
зации, здруженија на граѓани и органи на опште-
ствено-политичките заедници, согласно со одредбата 
од член 30 став 1 на Уставот на СФРЈ, имаат право 
на средства за лична и заедничка потрошувачка во 
согласност со начелото на распределба според тру-
дот и со општествено утврдените основи и мерила 
за распределба што важат за организациите на 
здружениот труд. 

Тоа право, според. становиштето на Уставниот 
суд на Југославија. подразбира и други самоуправ-
ни права што се определени со одредбите на Уста-

вот на СФРЈ за работниците во организациите на 
здужениот труд во областа на распределбата на 
средствата за лични доходи. Според одредбата на 
член 14 став 1 од Уставот на СФРЈ, на секој работ-
ник во здружениот труд му е загарантирано заедно 
и рамноправно со другите работници да одлучува 
за доходот, да се здобива со личен доход и да ги 
уредува меѓусебните одвоен во трудот. 

Тргнувајќи од наведените одредби од Уставот 
на СФРЈ, Уставниот суд смета дека правото па ра-
ботниците на уредување на меѓусебните односи во 
областа на распределбата на личните доходи по пат 
на општи акти е резервирано и за работниците во 
работните заедници што вршат работи за само-
управните интересни заедници и други органи и 
организации опфатени со одредбите на член 30 став 
1 од Уставот на СФРЈ и дека ниеден друг орган, 
вклучувајќи ги и органите што непосредно ги из-
бираат самите работници, како што е советот на 
работната заедница не е овластен со општи акти 
да ги уредува тие односи. / 

IV. Со оглед на изложеното, а врз основа на 
член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, Устав-
ниот суд на Југославија донесува 

О д л у к а 

Се поништува Правилникот за распределба на 
личните доходи на Заводот за вработување во Ки-
чево што го донел Советот на работната заедница 
на 18 јуни 1973 година. 

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседател на Судот 
Никола Секулиќ и членови на Судот Милорад Дос-
таниќ Радивое Главиќ, Аопад Хорват, Радојка К а -
тиќ. Димо Кантарџиски. Гуро Меденица, д-р Стана 
Павлич, Ненад Петровиќ, д -р Иво Сунариќ, Таип 
Таипи и Јоже Земљак. 

У-бр. 280/74 
17 април 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Никола Секулиќ, с. о. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и член 
4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија одлучува да 
се одликуваат: 

— за особена храброст, сомопожртвување и 
умешност во командувањето во текот на војната, 
како и за истакната улога во изградбата, зацврсту-
вањето и оспособувањето на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија . ^ 

СО ОРДЕН НА БОЈНОТО ЗНАМЕ 

генерал-полковник Поточар Мартина Стане; 
—. за заслуги во развивањето и замрсувањето 

на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија и другите држави, како и за особени 
заслуги во работата на развивањето свеста на гра-
ѓаните во борбата за независност на земјата 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

генерал-полковник на авијација Ћемаловић 
Хасана Енвер 

генерал-полковник на авијација Долничар 
Петра Иван 

генерал-полковник Лончаревић Максима ' Ђуро 
генерал-полковник Матић Павла Петар . 
геиерал-полкоЕНик Пекић Николе Душан 
генерал-потполковник Хриберник Ловре Рудолф 
генерал-потполковник Секирник Јосипа Јанко; 

- за особени заслуги здобиени во борбите 
против непријателот во текот на Народноослободи-
телната борба и за придонес за организирањето и 
зацврстувањето на вооружените сили на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

генерал-мајор Адамовић Лазе Душко 
генерал-мајор Хинић Манојла Јован 
генерал-мајор Јовановић Ђорђа Александар 

— за особени успеси во раководењето со еди-
ниците на вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за заслуги 
за нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на нашата земја 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАБРОВ 
ВЕНЕЦ 

адмирал Мамула Михаила Бранко 
генерал-потполковник Блаха Стјепана Ђуро 
генерал-потполковник на авијација Бурић Вука 

Мирко 
генерал-потполковник Ћуић Владимира Дане 
генерал-нотполковник Хоџић Мује Асим 
генерал-потполковоик Јоксовић Миломира Бра-

нислав 
генерал-потполковник Кадијевић Душана.Вељко 
генерал-потполковник на авијација Лекић Б л а -

гоја Никола 
генерал-потполковник Митић Милутина Јован 
генерал-потполковник Налетић Јозе Станко 
вицеадмирал Новковић Јована Момчило 
генерал-потполковник Пејновић Јована Никола 

/ генерал-потполковник Пуач Стојана Дако 
генерал-потполковник на авијација Радојичић 

Мирка Драгоман 
вицеадмирал Рустја Франца Фрањо 
генерал-потполковник Стојовић Јагоша Зарија 
генерал-потполковник Стојшић Саве Ж и к а 
генерал-потполковник Шево Ђуре Божидар 
генерал-потполковник Шкрбовић Филипа Бошко 
генерал-потполковник Тарабић Михајла Јоцо 
генерал-потполковник Вранић Анте Мирко 
генерал-потполковник Врбица Лазе Димитрије 
генерал-потполковник Вулетић Петра Бруно 
генерал-потполковник на авијација Жарковић 

Марка Божо 
вицеадмирал Жутић Ђоке Стеван 
генерал-потполковник Кнежевић Милоша Милан 
генерал-мајор Аћић Ђуре Милан 
тенерал-мајор Бједов Ђуре Стеван 
контраадмирал Богуновић Славка Перо 
генерал-мајор Дошеновић Јове Мићо 
генерал-мајор. Ђурић Милана Предраг 
генерал-мајор Ивошевић Илије Милош 

- генерал-мајор- Јовановић Спире Станимир 
генерал-мајор Јовичић Саве Георгиј е 

генерал-мајор Караћ Јове Бранко 
генерал-мајор Клобас Ивана Милан 
генерал-мајор Кујачић Гојка Милорад 
генерал-мајбр Кукић Ђурђа Милош 

. генерал-мајор на интендантска служба Морав-
чић Самуил а Драгољуб 

генерал-мајор Покрајац Раде Ђурађ 
генерал-мајор Рало Милоша Марко 
генерал-мајор на воздухопловнотехничка служба 

Рендулић Јуриј а Златко 
генерал-мајор Симић Веселина Влада 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

генерал-мајор на интендантска служба Диздар 
Сулејмана Мујо . . 

генерал-мајор Грбозић Мице Крајимир 
генерал-мајор на интендантска служба К а ф е -

џијски Јована Б л а ж о 
генерал-мајор Нешић Станимира Миодраг 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето ,на постојани полет заради оства -
рување на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање ,услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици 
и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генерал-пблќовник ЂуричковИћ М и л о т а Бошко 
генрал-потполковник Боснић Јове Милан 
генерал-потполковник- на авијација Ћургус. 

Ђуре Љубиша 
генерал-потполковник Хрстић Остоје Душан 
генерал-мајор Боначић Ивана Ђорђе 
генерал-мајор на воздухопловнотехничка слу-

жба Данчевић Јосипа Адолф 
генерал-мајор г на граденана служба Ђерки 

Јосипа Антун 
. генерал-мајор Ибраими Бајрама Ибраим 

генерал-мајор на морнаричкотехничка служба 
Ковачевић Бранка Вук 

генерал-мајор Кресојевић Милоша Бранко 
контраадмирал Лукач Симе Дмитар 
генерал-мајор Радуловић Вошка Милорад 
генерал-мајор Стеваноски Николе Методије 
генерал«мајор Шкрк Грацијана Грацијан 
генерал-мајор на градежна служба Жанко 

Јосипа Аљоша 

— за особени заслуги во ширењето на . брат-
ството меѓу нашите нарг и народности и за ч 
јакнење на морално-политичкото единство на 
земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

генерал-мајор Ристић Божидара Петар. 

Бр. 181 
22 декември 1974. година 

- -Белград .. 

Претседател 
на Републиката  

Jосип Броз Тито, "с.р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги во организирањето на 
културно-уметничкиот живот и негувањето на те-
атарската уметност 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Народниот театар „Антон Панов", Струмица; 
— за долгогодишна работа врз популаризирање 

на книгата и за придонес за културно-просветното 
издигање на граѓаните 

Народната библиотека „Фетаин", Кавадарци; 
— за особени заслуги врз собирање и сестрано 

техничко образование на младите, а по повод два-
есет и петгодишнината на работата 

Народната техника, Штип; 
— за значаен придонес во популаризирањето на 

математиката и физиката и за вонредни успеси на 
натпреварите 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Клубот на младите математичари и физичари 
„Никола Тесла" при гимназијата „Јане Сандански", 
Струмица; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бојмалиева Миџова Анета; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— по повод 200-годишнината на работата, а за 
истакнати заслуги за развојот на библиотекарство^ 
во Републиката и за ширење на просветата и кул-
турата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Народната и универзитетска библиотека, Љуб-
љана; 

— по повод стогодишнината на работата, а за 
особени заслуги и успеси во развивањето на кул-
турно-забавниот и музичкиот живот во својата сре-
дина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Пихални оркестар „Јесеничких железарјев", 
Јесенице; 

— по повод четириесетгодишнината на работата, 
а за особени заслуги во областа' на природните на-
уки и за придонес за заштитата на природата и 
човековата средина 

Природословно друштво Сл веније; 
— по повод четириесетгодишнината од постое-

њето, а за заслуги во популаризирањето на природ-
ните науки и за значењето на заштитата на при-
родата и човековата средина 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ревијата „Протеус"; 
— за заслуги во разгледувањето на стручно-пе-

дагошката проблематика и за придонес за образо-
ванието на Наставничкиот кадар и унапредувањето 
на школството 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

„Просветни делавец", Љубљана; 

О д С Р С р б и ј а 

— по повод триесетгодишнината од основањето 
и работата, а за особени заслуги и постигнати 
успеси во работата на стопанскиот, научниот и оп-
штествениот развиток на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Сојузот на инженерите и техничарите на Ср-
бија; 

— по повод четириесетгодишнината на работа-
та, а за особени заслуги во развивањето на спорт-
ското ваздухопловство, со што е сторен значаен 
придонес во школувањето на кадрите за потребите 
на општонародната одбрана 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРНИ 
ЗРАЦИ 

Аероклубот „Крушиќ", Валево; 
— за особени заслуги за школувањето и реха-

билитацијата на лицата со оштетен слух, а по по-
вод дваесет и петгодишнината од постоењето и 
работата 

Меѓуопштинскиот сојуз на глувите, Титово 
Ужице; 

О д С А П К о с о в о 

— за особени заслуги и долгогодишна работа 
на образованието и воспитувањето на младите по-
коленија во духот на идеите на братството и 
единството 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Основното училиште „Вук Караџиќ", При-
штина ; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата, а 
по повод дваесет и петгодишнината на работата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Индустријата на вар и камен „Лепенац", Ка-
чаник; 

— за заслуги и успеси во основното образова-
ние и воспитување на младите за корисни членови 
на општеството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
' ЅВЕЗДА 

Основното училиште „Емин Дураку", Качените; 
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О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Сантрач Ђуре Мирко, Вељковић Ђорђа Алек-
сандар. 

Бр. 182 
28 ноември 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Репз7блика Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
раб-отата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бранков Светозара Сава, Грђић Војислава 
Гојко, Николић Александра др Миодраг, Петровић 
Душана Никола Сентић Рајковић Луке Милица, 
Тадић Танаска инж. Добросав; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Перовић Петра инж. Видосава; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за' напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Чалић Илије Љубомир, Ћика Милована Жарко, 
Драшковић Гојка Милијан, Кокоруш Милорада То-
дор, Лалић Милоја Растислав, Миљковић Мирослава 
др Душан, Новковић Лазара др Чедомил, Петровић 
Чедомира др Милан, Пјевић Светолика мр Ненад, 
Пла,вец Јосипа Анђелија, Василић Милутина Радо-
слав, 'Жакаљ Мишка инг. Милан; 

— за заслуга на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зе-
мјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Јанковић Радивоја Маринко, Крајновић Мила 
Даница, Лековић Војина мр Златника, Станикић 
Миодрага Слободан, Војновић Луке Драгутин; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на .зем-
јата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аћански Милана Данилка, Божовић Чедомира 
Предраг, Ђорђевић Стојана Милоје, Јанков Шу-
кри ј е Ешрефа, Михајловић Драгољуба Алексан-
дар, Милачић Велише мр Коста, Живадиновић 
Јанка Јулија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Апостоловић Николе Радмила, Бранковић 
Александра Коста, Цветановић Јосипа Магда, Ћу-
пурдија Јосипа Бранка, Дамњановић Владимира 
Вера, Дукић Ивана Ана, Ђорђевић Љубомира Ради-
воје, Ђорђевић Ђорђа Вера, Граовац Ђура Петар, 
Илић Богомира Мирјана, Јанковић Добривоја Ми-
лан, Јеремић Александра Милан, Јовичић Љубица 
Радомир, Крстић Новака Вера, Милаковић Динка 
Штефица, Миленковић Миладина Вера, Милеуснић 
Обрада Надежда, Павловић Драгољуба Угљеша, 
Поповић Ђорђа Драгомир, Ристић Глигорија Загор-
ка, Русован Илија Паја, Сајић Јована Драган, Сто-
јановић Милана Надежда, Шофранац Николе^ Пер-
сида, Тодосијевић Драгутина мр Миомир, Валтер 
Игњата Мирослава, батлер Обрена Марица, Жив-
ковић Александра Босиљка; 

— за залагање и постигнати успеси во рабо-
тата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бранков Божидара Загорка, Димитријевић Љу-
бомира Олга, Јовин Милете Вида, Јовин Драгутина 
Зорка, Клајснер-Марковић Матија Ангелина, Марин-
ковић Милана Јелена, Медаковић Илије Драгица, 
Милојевић Злативоја Милица, Николић Бранка Мио-
драг, Поповић Андреје Олга, Пухача Николе Олга, 
Рајачић Јосипа Вера, Вукмановић Ђорђа Вера; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Брајеновић-Аижичек Антона Љубица, Бркић-
-Парадис Драгутина Ема, Бушелић Јосипа Милош, 
Ферлуга Винка Зора, Фрас Алојза Јанез, Кропив-
шек Фрање Антон, Кук-Шуњић Марина Весна, 
Млинарић Фрање Драгутин, Удварди Јосипа Габри-
ела, Винчић-Бартулица Драгутина Мирјана; 

О д С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бериша Бајрама Емин, Бојчевић Петра Ми-
лош, Булајић Јована Милева, Крњић-Жарковић 
Влада Надежда; 

— за заслуги и постигнати успеси во работа-
та од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Богојевић-Атанасиј адис Андона Вера, Декић 

Благоја Јордан, Добруна Реџепа Шани, Ђерђизи 
'Абдулахи Зија, Имами Абдулахи Махир, Костић 
Трифуна Трајко, Пуповац Михајла Јован, Тодоро-
вић Радојице Радомир; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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за залагање и постигнати успеси во рабо-
тата 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Биочанин-Миденковић Живојина Бранка. Мур-

сељи Јануза Нијази, Пантић Ђорђа Надежда, Реџа 
Чамиља Сабрит; 

О д С А П В о ј в о д и н а 
— за особени заслуги и постигнати успехи во 

работата ед значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јакубец-Стакић Милутина Загорк-а, Симић-
-Стојшић Лазара Славица; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу игрите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Лепшановић Ђока Милан, Стијеповић-Дачић 
Николе Станка; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Станковић Душана Стеван; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Нинковић Косте Лазар; 
— за заслуги на полето на јавната дејност со 

која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Крстић Николе Мирко; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Милићев Михајла Војислав; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Кокотовић Станка Богдан, Веселиновић-Илкић 

Бранка Олга; 
— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Василчин Рафаела Рафаел. 
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Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с, р. 

355. Одлука за одобрување на Финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи за 1975 го-
дина — — — — — — — — — 

356. Одлука за одобрување на Финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи за 1975 го-
дина — — — — — — — — — 

357. Одлука за склучување на Општествен 
договор за основите и мерилата за утвр-
дување на личните доходи и другите 
примања на функционерите во федера-
цијата и делегатите во Собранието на 
СФРЈ — — — — — — — — 

358. Одлука за определување максимални це-
ни за превоз на патници и стоки во вна-
трешниот воздушен сообраќај — — — 

359. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за примена на даночните стапки и 

- за начинот на водење евиденција, пре-
сметување и плаќање на данокот на про-
мет на производи и услуги 

360. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на месото од 
добиток за колење, од живина и од ди-
веч — — — — — — — — — — 

361. Одлука за највисоките каматни стапки 
во девизи што овластените банки можат 
да ги пресметуваат на девизните сметки 
на граѓаните и на девизните штедни вло-
гови на граѓанине — — — — — — 

362. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за организацијата на рабо-
тењето на девизниот пазар — — — — 

363. Спогодба за промена на затечените цени 
за електрични брусилки и за електрични 
хидраулични потискувачи — — — — 

364. Спогодба за промена на затечените цени 
за градежни машини за земјени работи 

и за стабилизација на почва и за нив-
ни уреди и резервни делови — — — 

365. Спогодба за промена на затечените цени' 
за стандардни електромотори — — — 

366. Спогодба за промена на затечените цени 
за јагленов прав и карбофил — — — 

367. Спогодба за промена на затечените цени 
за електричен рачен алат — — — — 

368. Спогодба за промена на затечената цена 
за керамичка глина тип „Говце" — — 

369. Спогодба за промена на затечените цени 
за бојосан кварцен песок — — — — 

370. Спогодба за промена на затечените цени 
за елеќтрични грејачи за вода — бојле-
ри и за нивни резервни делови — — — 

371. Спогодба за промена на затечените цени 
за мерни уреди за течни горива и за нив-
ни резервни делови — — — — — 

Исправка на Правилникот за уредите, опре-
мата, димензиите и вкупните тежини на 
возилата во сообраќајот на патиштата — 

Одлука за оцена на согласноста на Правил-
никот за распределба на личните доходи 
на заводот за вработување во Кичево од 
18 јуни 1973 година со одредбите на Уста-
вот на СФРЈ — — — — — — — 

Одликувања — — — — — — — — — 
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— Директор п главев и одговорен уредник Душан Матовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — 
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