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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИ-
ТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕД-

НОСТ 

Се прогласува Законот за основите на системот на 
државната безбедност, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 27 
декември 1973 година и на седницата на Општестве-
но-политичкиот собор од 27 декември 1973 година. 

ПР бр. 267 
28 декември 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито,/с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА 

БЕЗБЕДНОСТ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат основите на систе-

мот за заштита на поредокот утврден со Уставот 
на СФРЈ (државна безбедност), начелата за усогла-
сување на работата на органите што ги вршат ра-
ботите на државната безбедност и основите за од-
редување на работите на државната безбедност што 
ги вршат сојузните органи. 

Член 2 
Заштитата на поредокот утврден со Уставот на 

СФРЈ е право и должност на граѓаните, на опште-
ствено-политичките заедници и на нивните органи, 
на организациите на здружениот труд, на опште-
ствено-политичките и другите организации кои, во 
системот на општествената самозаштита како нај-
широка основа на безбедноста на општеството, пре-
земаат мерки и активности заради откривање и 
спречување на дејностите со кои се загрозува неза-
висноста. територи!алната целина и одбранбената 
способност на земјата, се поткопува власта на ра-
ботниот народ самоуправната и економската основа 
на социјалистичките општествени односи, се раз-
бива братството, единството и рамноправноста на 
народите и народностите на Југославија, како и за-
ради откривање и спречување на други дејности 
насочени кон поткопување или рушење на поредо-
кот утврден со Уставот на СФРЈ, 

Член 3 
Заштитата на поредокот утврден со Уставот на 

СФРЈ, хако заеднички интерес на народите и на-

родностите на Југославија, на работните луѓе и на 
граѓаните, се остварува со непосредна соработка и 
договор на сите општествено-политички заедници и 
нивните органи, со дејност на организациите на 
здружениот труд. на огаптествено-политичките и 
другите организации и со активност на граѓаните. 

Член 4 
Организациите на здружениот труд и другите 

организации, огаптествено-политичките заедници и 
државните органи, со своите самоуправни и други 
акти, ги организираат и ги спроведуваат мерките 
за безбедност и заштитата на тајните и преземаат 
други мерки на самозаштита, согласно со закон и 
други прописи и со политиката на претставнич-
ките и политичко-извршните органи на соодветната 
ошптествено-политичка заедница. 

Член 5 
Органите што ги вршат работите на државната 

безбедност, во границите на својот делокруг, им да-
ваат стручна и друга помош на организациите на 
здружениот труд и на други организации и на др-
жавните органи во изградбата и унапредувањето 
на системот на општествената самозаштита. 

Член б 
Граѓаните, организациите на здружениот труд и 

други организации и државните органи се должни 
на органите што ги вршат работите на државната 
безбедност да им укажуваат помош во откривањето 
и спречувањето на активностите насочени кон пот-
копување или уривање на поредокот утврден со 
Уставот на СФРЈ. 

Органите што ги вршат работите на државната 
безбедност се должни да ги известуваат организа-
циите на здружениот труд и другите организации, 
државните органи и граѓаните, кога околностите 
на вршењето на службата го допуштаат тоа, за 
сознавањата до кои дошле во вршењето на работи-
те од својот делокруг а кои се од интерес за безбед-
носта на тие организации, органи односно граѓани. 

Граѓаните, организациите на здружениот труд и 
други организации и државните органи се должни 
да преземаат потребни мерки во врска со заштитата 
на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ, што, 
согласно со закон и со прописи донесени врз основа 
на закон, ќе ги одредат органите надлежни за вр-
шење на работите на државната безбедност. 

Член 7 
Федерацијата, републиките и автономните по-

краини, во рамките на правата и должностите утвр-
дени со Уставот на СФРЈ, се одговорни за органи-
зирањето и вршењето на работите на државната 
безбедност. 

Федерацијата преку своите органи, овластени 
со Уставот на СФРЈ, ја утврдува општата политика 
во областа на заштитата на поредокот утврден со 
Уставот на СФРЈ, ја усогласува работата на орга-
ните што ги вршат работите на државната безбед-
ност и врши други работи одредени со сојузен за-
кон. 

Републиките и автономните покраини ги органи-
зираат и непосредно ги вршат работите на држав-
ната безбедност, согласно со Уставот на СФРЈ, со 
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сојузните закони и со општата политика на Сојуз-
ната скупштина во таа област. 

Член 8 
Кога тоа го бараат посебни причини на безбед-

носта на земјата, надлежниот сојузен орган, по прет-
ходно прибавена согласност од Претседателството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, може непосредно да организира вршење на 
одредени работи на државната безбедност на тери-
торијата на Југославија, 

За условите и начинот на организирањето иа 
работите од став 1 на овој член, во рамките на сво-
јата надлежност, одлучува Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја или Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
Одредени работи на државната безбедност во 

федерацијата вршат Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи и други сојузни органи на управата 
кога тоа е посебно одредено, а во републиките и во 
автономните покраини — републичките односно по-
краинските органи за внатрешни работи. 

Сојузниот извршен совет утврдува кои работи 
на државната безбедност и во кој обем ги вршат 
одделни сојузни органи. 

Работите на државната безбедност во оружените 
сили ги вршат органите одредени со закон или со 
одлука на врховниот командант на оружените сили. 

Член 10 
Обезебдувањето на Претседателот на Републи-

ката и врховен командант на оружените сили и на 
шефовите на странски држави во -посета на Југо-
славија го организираат и го спроведуваат, по един-
ствен систем, органите во кои се вршат работите на 
државната безбедност и воените органи. 

Врховниот командант на оружените сили одре-
дува кои работи од став 1 на овој член ги вршат 
воените органи, а Сојузниот извршен совет — кои 
работи од тој став ги вршат други органи. 

Член 11 
Органите што ги вршат работите на државната 

безбедност собираат податоци и известувања заради 
откривање и спречување на дејности насочени кон 
поткопување или уривање на поредокот утврден со 
Уставот на СФРЈ, кон загрозување на безбедноста 
на земјата, и, во врска со тоа, преземаат други по-
требни мерки и дејствија врз основа на законот и 
на прописите донесени согласно со законот. 

Член 12 
Работата на органите што ги вршат работите на 

државната безбедност ја усогласува, во рамките на 
правата и .должностите утврдени со Уставот на 
СФРЈ, Претседателот иа Републиката, Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Сојузниот извршен совет. 

Усогласувањето во смисла на став 1 на овој член 
опфаќа политичко-безбедносно насочување на рабо-
тата на органите што ги вршат работите на држав-
ната безбедност и утврдување на нивните заед-
нички задачи од становиштето на интересите и по-
требите на безбедноста на целата земја. 

Член 13 
Старешината на органот во кој се вршат рабо-

тите на државната безбедност одговара за работата 
на органот пред претставничкото тело и пред по-
литичко-извршниот орган на соодветната општест-
вено-политичка заедница, на чие барање е должен 
да поднесува извештај за работата на органот и за 
состојбата во областа на државната безбедност. 

Старешината на органот од став 1 на овој член 
може да предложи поднесувањето на извештај за 
одделни прашања да се одложи за одредено време 
или извештајот да се поднесе без присуство, на јав-
носта, Со причините за одлагањето на поднесува-
њето на извештај или за исклучувањето на јавноста 
старешината е должен да го запознае претседателот 
на соодветното тело. 

Член 14 
Собранието на општествено-политичката заед-

ница, чии органи ги вршат работите на државната 
безбедност, врши контрола над законитоста на ра-
ботата на тие органи преку посебно тело. 

Контрола над законитоста на работата на орга-
ните на безбедноста во оружените сили се врши на 
начин што ќе го одреди врховниот командант на 
оружените сили 

Старешините на органите на управата што ги 
вршат работите на државната безбедност се должни 
на телото од став 1 на овој член да му даваат изве-
стувања и податоци од делокругот на работата на 
органите со кои раководат и ако тие претставуваат 
тајна. 

Член 15 
Заради вршење контрола над работата на сојуз-

ните органи на управата што ги вршат работите на 
државната безбедност, Сојузната скупштина форми-
ра Комисија за контрола на службата на државната 
безбедност (во понатамошниот текст: Комисијата). 

Комисијата остварува увид над законитоста на 
работата на органите што ги вршат работите на др-
жавната безбедност, особено од гледиштето на по-
читување на правата и слободите на човекот и гра-
ѓанинот утврдени со Уставот на СФРЈ и со законот, 
на правата на организациите на здружениот труд и 
на други организации и општествено-политички за-
едници, како и во поглед на методите и средствата 
што ги користат службите во вршењето на работите 
од својата надлежност; ги разгледува уочените про-
блеми во службите и за тоа му поднесува извештаи 
и предлози на надлежниот собор на-Сојузната скуп-
штина. 

Претседателот и членовите на Комисијата ги 
именува Сојузната скупштина, 

Комисијата е должна за својата работа најмал-
ку еднаш годишно да ја известува Сојузната скуп-
штина. 

Фактите и другите податоци изнесени на сед-
ницата на Комисијата и во материјалите подготвени 
или изработени по заклучок на Комисијата се сме-
таат за државна тајна, ако Комисијата за одредени 
податоци не одреди поинаку. 

Член 16 
Во вршењето на работите од својата надлеж-

ност, органите што ги вршат работите на државната 
безбедност и другите државни органи се должни да 
соработуваат меѓусебно, да си укажуваат помош 
едни на други и да ја усогласуваат активноста во 
врска со заштитата на поредокот утврден со Уста-
вот на СФРЈ. 

Член 17 
Органите што ги вршат работите на државната 

безбедност во федерацијата, во републиките, во ав-
тономните покраини и во оружените сили, се долж-
ни да соработуваат меѓусебно, да си укажуваат по-
мош едни на други во извршувањето на задачите и 
да се известуваат и договараат за извршувањето на 
работите од својот делокруг кои се од .интерес за 
безбедноста на земјата. 

Старешините на сојузните органи во кои се вр-
шат работите на државната безбедност спогодбено 
донесуваат упатства за меѓусебната соработка на тие 
органи. 

Член 18 
Сојузните органи на управата во кои се вршат 

работите на државната безбедност го следат, во рам-
ките на својот делокруг, спроведувањето на сојуз-
ните прописи од областа на државната безбедност. 

Органите што ги вршат работите на државната 
безбедност се должни за појавите и настаните од 
интерес за безбедноста на целата земја навремено 
да го известуваат органот во федерацијата во чиј 
делокруг спаѓа следењето на таквите појави и на-
стани. 

Член 19 
Во вршењето на работите ч од својот делокруг, 

органите што ги вршат работите на државната без-
бедност применуваат средства и методи според един-
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ствени начела. Единствените начела, што во својата 
работа ги применуваат тие органи, заеднички ги 
утврдуваат старешините на сојузните органи на уп-
равата во кои се вршат работите на државната без-
бедност. по претходно прибавена согласност од Прет-
седателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија или од телото што тоа ќе го 
овласти. 

Врз основа на единствените начела, старешина-
та на сојузниот орган на управата во која се вршат 
работите на државната безбедност донесува пра-
вила за работата на службите на државната безбед-
ност. 

Старешините на органот од-став 1 на овој член 
или лицата што тие ќе ги овластат, самостојно од-
лучуваат за примената на пропишаните методи и 
средства во работата при извршувањето на задачите 
од делокругот на органот и се одговорни за нивното 
законито користење. 

Член 20 
Старешината на органот во кој се вршат рабо-

тите на државната безбедност, ако тоа е потребно 
од причините на безбедноста на Југославија, во ра-
ботите од делокругот на органот може да одреди со 
свое решение во поглед на одделни лица и органи-
зации да се преземат одредени мерида со кои се, от-
стапува од начелото за неповредливоста на тајната 
на писмата и на другите средства на општење. 

Член 21 
Лицата кои, на барање од органите што ти .вр-

шат работите на државната безбедност, ќе им ука-
жат помош на тие органи и при тоа ќе Зидат повре-
дени, ќе се разболат или потрајно ќе бидат оневоз-
можени во вршењето на својот позив, ги остваруваат 
правата утврдени со прописите за воените инвали-
ди, како и правата од пензиското и инвалидското 
осигурување и од здравственово осигурување утвр-
дени со законот или со општиот акт на соодветната 
заедница на осигурувањето. 

Правата од став I на овој член ги имаат и чле-
новите на потесното семејство на лицето што го за-
губило животот или ако умре од последиците на 
повредата со која се здобило при укажувањето по-
мош на органот што. ги врши работите на државната 
безбедност* ако помошта ја укажало по барање на 
теј орган. 

Член 22 
.Собранијата на општествено-политичките заед-

ници, врз основа на договор врз единствени основи, 
ги регулираат овластувањата на работниците што 
ги вршат работите на државната безбедност, и од-
редените посебности од работните односи на тие ра-
ботници. 

Член 23 
Со денот, на влегувањето во сила на овој закон 

престанува на важи Законот за основање Комисија 
за контрола на службите на државната безбедност 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/68). 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

2. 

Врз основа на член 9 на Општествениот договор 
за основите и мерилата за усогласување на личните 
доходи и на другите примања на функционерите 
што се именуваат или назначуваат во сојузните ор-
гани и организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
64/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ПОРАДИ 
ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
. 1. Со оваа одлука се утврдува височината, ус-

ловите и начинот на исплатата на надоместокот по-

ради одвоен живот од семејството на функционе-
рите што во сојузните органи на управата, во сојуз-
ните .организации и во стручните и други служби 
ги назначува Сојузниот извршен совет. 

2. На функционерот од точка 1 на оваа одлука 
му припаѓа надоместок поради одвоен живот од 
семејството во износ од 1.750 динари месечно, ако 
во новото место на вработувањето не добил соодве-
тен уседне стан и поради тоа живее одвоено од сво-
ето потесно семејство. 

3. Надоместокот од точка 2 на оваа одлука на 
функционерот му припаѓа од денот на стапувањето 
на должност, а престанува со истекот на месецот 
во кој му е доделен уселив стан. 

4. Право на надоместок поради одвоен живот 
од семејството во износот утврден во точка 2 на 
оваа одлука му припаѓа од 1 декември 1973 го-
дина. 

5. Решенијата за одредување на надоместокот 
поради одвоен живот од семејството ги донесува 
Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадров-
ски и административни прашања, на писмено ба-
рање на функционерот. 

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

P. п. бр. 378 
25 декември 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен, совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

3. 

Врз основа на член 33 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 
и 52/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПЛАКАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ 
СТОКОВЕН ПРОМЕТ ШТО ГО ВРШАТ СТРАН-

СКИ ЛИЦА 

1. Во Одлуката за плаќање на услугите во ме-
ѓународниот стоковен промет што го вршат стран-
ски лица („Службен лист на СФРЈ, бр. 39/73) по 
точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи: 

,;1а. Како услуги во меѓународниот стоковен 
промет што го вршат странски лица, во смисла на 
оваа одлука, се подразбираат и; 

1) услуги на монтажа на опрема купена во 
странство, ако со договорот за набавката на опре-
мата тоа е предвидено; 

2) услуги на истражување на рудно и мине-
рално богатство во Југославија и на подрачјето на 
Јадранското Море." 

2. Во точка 2 став 1 зборовите: „Услугите од 
точка 1" се заменуваат со зборовите: „Услугите од 
точ. 1 и 1а". 

Во став 2 зборовите: „според став 1 на оваа 
точка" се заменуваат со зборовите: „од точ. 1 и 1а 
на оваа одлука". 

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

Р.п. бр. 379 
25 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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4. 
Врз основа на член 17 став 2, член 21 став 4, 

член 54 став 5 и член 153 од Основниот закон за 
безбедноста на сообраќајот на патиштата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/70), во согласност со 
сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секре-
тар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА ВОЗИЛАТА 

ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Правилникот за уредите и опремата за во-

зилата во сообраќајот на патиштата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 47/68, 28/70, 11/71 и 3/73) во член 92 
се додава нов став 1, кој гласи: 

„Одредбите на членот 10 став 6 и членот 13 став 
11 од овој правилник ќе се применуваат на мо-
торни и приклучни возила наменети за превоз на 
товари од 1 јануари 1974 година, а на моторни и 
приклучни возила наменети за превоз на патници 
од 1 јануари 1975 година." 

Досегашниот став 1 станува став 2. 
Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-

ровите: „ст. 6, 7 и 8, членот 13 ст. 11 и 12" се заме-
нуваат со зборовите: „ст. 7 и 8, членот 13 став 12". 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

П-Бр. 344-10-1/172 
25 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

5 

Врз основа на член 31 став 3 и член 32 став 3 
од Законот за преминување на државната граница и 
за движење во граничниот појас („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/73), во согласност со сојузниот секре-
тар за народна одбрана, сојузниот секретар за вна-
трешни работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИТЕ ОД ГРАНИЧ-
НИОТ ПОЈАС ВО КОИ ЈУГОСЛОВЕНСКИ И 
СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ МОЖАТ ДА СЕ ДВИ-

ЖАТ И ДА ПРЕСТОЈУВААТ БЕЗ ДОЗВОЛА 

1. Во деловите од граничниот појас на границата 
спрема Република Австрија, Република Италија, На-
родна Република Бугарија и Народна Република 
Унгарија, им се одобрува на југословенски држав-
јани движење и престој без дозвола за движење и 
престој во граничниот појас — во текот на целата 
година од излегувањето до заоѓањето на сонцето, и 
тоа: 

а) во деловите од граничниот појас на границата 
спрема Република Австрија: 

1) на подрачјето на планината Пеца: по обеле-
жената патека од планинарскиот дом на Пеца до вр-
вот на Пеца (кота 2126); 

2) на подрачјето на планината Олшева: од патот 
од село Св. Дух и со правец кон Водник по обеле-
жената патека која води до Поточка Зијалка југо-
источно од граничниот камен XXII/9; 

3) на подрачјето на планината Зе лелица — Стол: 
од планинарскиот дом на Зеленица до граничната 
линија кај котата 1704 и од планинарскиот дом на 
Зеленица по обележената патека преку камењаров 
на јужната падина на Висока Вртача и Немшки Врх; 

4) на подрачјето на планината Голица: по обе-
лежената патека од Сухо Седло и Јекло Седло до 
врвот на Голица (тригонометар 1834) и котата 1785; 

б) во деловите од граничниот појас на границата 
спрема Република Италија: 

— на подрачјето на планината Мангарт: од Котово 
Седло (кота 2124) по обележената патека што води 
кон Вевница (тригонометар 2359) и по новиот пла-
нински пат до врвот Мангарт; 

в) во деловите од граничниот појас на границата 
спрема Народна Република Бугарија: 

— на секторот Димитровград: по јавниот пат кој 
покрај граничната линија води од селото Сливница 
до селото Долно Невље; 

г) во деловите од граничниот појас на границата 
спрема Народната Република Унгарија: 

— на секторот Копривница: по патот од Ш ред 
број 2036, од 21.800 до 24 километар кој ги поврзува 
прекудравските села Гола, Готалово, Новачка и 
Оточка и селата Репаш и Ждала на територијата 
на општина ѓурѓевац. 

2. Во деловите од граничниот појас на границата 
спрема Република Австрија и Република Италија им 
се одобрува на југословенските државјани — члено-
ви на планинарски друштва, врз основа на плани-
нарска членска карта и лична карта, движење и 
престој без дозвола за движење и престој во гранич-
ниот појас — во текот на целата година од излегува-
њето до заоѓањето на сонцето, и тоа: 

а) во доловите од граничниот појас на границата 
спрема Република Австрија: 

1) на подрачјето на планината Окрешељ: од Frisch-
auf-овиот планинарски дом на Окрешељ (тригоно-
метар 1392) по обележената патека што води преку 
Криж (кота 2429) и Жрело до Чешка Коча (кота 
1563) односно на Савињско Седло, врвот Мрзли Дол 
(кота 2001) и врвот Мрзла Гора (тригонометар 2203); 

2) на подрачјето на планината Кошута: од пла-
нинарскиот дом на Кофцах до безимениот врв 
(Криж) и Велики Врх (тригонометар 2̂086) по обе-
лежената патека што води преку котата 1807 до 
Кладиво (тригонометар 2094) и Шкрбина. Од Медве-
де (кота 970) преку Долги Ниви на Кошутников Турн 
(тригонометар 2133); 

3) на подрачјето на планината Зеленица — Стол: 
од планинарскиот дом на Зелееица по горната обеле-, 
жена патека преку камењарот на јужната падина на 
Висока Вртача (тригонометар 2180) на врвот на Ви-
сока Вртача и Немшки Врх односно под преслопот 
Белшчица (тригонометар 1953) на Мал Стол до Пре-
шерноза Коча и на Велики Стол (тригонометар 2236); 

4) на подрачјето на планината Стол — Беличи-
ца: од Мал Стол и Прешернова Коча и од Велики 
Стол (тригонометар 2236) по обележената патека 
преку Жировнички Стол, под врвот на котата 2017 и 
Вајнеж (тригонометар 2099) под котата 1840 во Мед ји 
Дол до Јаворнички Ровт; 

5) на подрачјето на планината Кепа: од плани-
ната Млинца до врвот Плевевница (тригонометар 
1973), од планината Млинца по патеката под врвот 
Бела Печ до врвот Довшка Баба (тригонометар 1891) 
и од селото Белца по патеката што води покрај кота-
та 903 и гребенот на котата 1717 и натаму на врвот 
Кепа; 

6) во деловите од граничниот пој^с на границата 
спрема Република Италија: 
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1) на подрачјето на планината Понца: од доли-
ната Планице и Тамара на Висока Понца (триго-
нометар 2274), Средна Понца (тригонометар 2231), 
Задна Понца, Стругова Шпица, Вевница (тригоно-
метар 2359) на Котови Шпици односно од Котови 
Шпици во истиот правец; 

2) на подрачјето на планината Канин: од гра-
ничниот премин Предел (кота 1156) преку Немшка 
Глава (тригонометар 1597) на Велика Јеребица (три-
гонометар2126) и од Велика Јеребица во Можница; 

3) на подрачјето на планината Матајур: од Мрз-
ли Врх по обележената патека долж гре-
бенот до врвот Матај ур (тригонометар 1642) и од 
Висока Глава (тригонометар 1541) по обеле-
жената патека до врвот Матајур (тригонометар 1642). 

3. На границата спрема Република Италија им 
се одобрува на југословенските и странските др-
жавјани движење и престој без дозвола за движе-
ње и престој во граничниот појас на подрачјето на 
планината Канин: од патиштата што водат на Ви-
соки Канин (тригонометар 2587) преку врвот Прес-
трелник (тригонометар 2499), седлото Превал до Ло-
ла (граничен камен XIII) и од Висок Канин преку 
Мал Канин до врвот Лашка Плања — кота 2422 
(Алпски туристички центар — Бовец) — во текот 
на целата година од излегувањето до заоѓањето на 
сонцето. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наред-
ба престанува да важи Наредбата за определување на 
деловите од граничниот појас во кои југословенски 
државјани можат да се движат и да престојуваат 
без дозвола („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/66). 

5. Оваа наредба влегува во сила Осмиот ден од 
Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 280-1-1/25 
26 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

6. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-
вање на стоките за кои стоковните контингенти и 
девизите контингенти ги утврдува Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/72 и 41/73), на предлог од Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно 
прибавеното мислење од Стопанската комора на 
Југославија, сојузниот секретар за надворешна тр-
говија' издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА 
ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТО-

КИ ВО 1973 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/73, 21/73, 27/73, 29/73, 31/73, 37/73, 39/73, 43/73, 59/73 
и 62/73) во точка 2 под 1 Репродукциони материјали, 
по редниот број 35 се додава нов реден број 36, кој 
гласи: 

„Реден 
број 

Тарифен број 
на Царинска-

та тарифа 
Наименување 

Количина 
односно 
вредност 

1 2 3 4 

36 25.01/66 Друга сол (сол 
за регенера-
ција) 50 килограми". 

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

П. бр. 12028 
19 декември 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
д-р Е м и Лудвмгер, е. р. 

7. 

Врз основа на член 137 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист ва СФРЈ", бр. 33/73), 
по претходно прибавеното мислење од носителите на правата на користење на аеродромите, директо-
рот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 

ЗА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ 

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат редовно отворени за јавен воздушен сообра-
ќај, и тоа: 

д е н о в и д е н о в и 
Во зимски период 1 — понеделник Во летен период 1 — понеделник 
(од 1 ноември до 2 — вторник (од 1 април до 31 2 — вторник 

Воздухопловно 31 март) 3 — среда октомври) 3 — среда 
пристаниште 4 — четврток 4 — четврток 

од ча- до ча- 5 — петок од ча- до ча- 5 — петок 
сот сот 6 — сабота сот сот 6 — сабота 

* — недела 7 — недела 
1 2 3 4 5 6 7 

„Београд" 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 1 
„Загреб" 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 / 
*Сплит" 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 '! 
„Љубљана" 06,00 21,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 21,00 1,2,3,4,5,6,7 ; 

06,00 24,00 3,5 06,00 24,00 3,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

»Дубровник'1 07,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Титоград" 06,00 20,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Сарајево" 07,00 20,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 21,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Скопје" 06̂ 30 21,30 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
,Тиват" 06,30 18,30 1,2,3,4,5,6,7 06,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
“Охрид" 07,00 15,00 1,2,3,4,5 06,00" 22,00 1,2,3,4,5,6,7 

„Задар'1 06,00 09,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 21,30 1,2,3,4,5,6,7 „Задар'1 

18,30 21,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Ријека" 06,30 07,30 1,2,3,4,5,6,7 06.00 21,00 1,2,3,4,5,6,7 „Ријека" 

19,00 20,00 1,2,3,4,5,6,7 
*Пула" 05,30 07,00 1,2,3,4,5,6.7 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 *Пула" 

21,30 
20,00 

23,00 
21,30 

1,2,3,4,5,6,7 
2,4,5,7 

^Приштина" 06,00 08,30 1,23,4,5,6 06,00 09,00 1,2,3,4,5,6,7 ^Приштина" 
17,30 20,50 7 18,30 21,00 1,2,3,4,5,6,7 
17,30 20,00 2,3,4,5 

18,30 

^Мостар" 18,00 19,35 1,2,3,4,5,6 08,00 19,35 1,2,3,4,5,6,7 ^Мостар" 
08,00 
08,00 
08,00 

13,15 
15,15 
10,00 

1,3 
2.5 
4.6 

2. Воздухопловното пристаниште мора да биде 
отворено за јавен воздушен сообраќај и по истекот 
на времето одредено во точка 1 на оваа наредба а 
до слетувањето на воздухопловот што задоцнил 
поради непредвидени околности на слетувањето, ако 
воздухопловот од претходното пристаниште поле-
тал во времето одредено во точка 1 на оваа наредба, 
Со тоа што службата за контрола на летањето за 
таквото задоцнување да го извести носителот на пра-
вата за користење на воздухопловното пристаниште. 

Носителот на правата за користење на возду-
хоплорното пристаниште е должен да му овозможи 
Слетување на воздухопловот и да изврши негово 
прифаќање и по времето одредено во точка 1 на 
оваа наредба ако воздухопловот на тоа воздухо-
пловно пристаниште слетува поради виша сила или 
во нужда, со тоа што за тоа да биде известен но-
сителот на правата за користење на воздухоплов-
ното пристаниште. 

3. Воздухопловните пристаништа „Београд'4 и 
„Загреб"" во времето од 23,00 до 05,00 часот ќе обез-
бедат служба за итна помош, противпожарна служба 
и служба за прифаќање и испраќање во намален 
обем, согласно со важечките прописи. 

4. Воздухопловното пристаниште може да биде 
отворено, и по времето одредено во точка 1 на оваа 
наредба ако со тоа се согласи носителот на правата 
за користење на воздухопловното пристаниште. 

Барањето воздухопловното пристаниште да би-
де отворено и вон од времето одредено во точка 1 
на оваа наредба се поднесува најдоцна 24 часа 
порано. 

Службата за контрола на летањето на возду-
хопловното пристаниште е должна во случаите од 
став 1 на оваа точка да ги извести органите на 
управата на воздухопловното пристаниште. 

Воздухопловните пристаништа „Дубровник", 
„Сплит", „Тиват", „Скопје", „Мостар", „Сарајево" и 
„Љубљана'4 мораат да бидат отворени и по времето 
одредено во точка 1 на оваа наредба во согласност 
со потребите за прифаќање и испраќање на возду-
хоплови наменети за превоз на пошта, под условите 
од точ. 3 и 4 став 1 иа оваа наредба. 

5. Времето од точка 1 на оваа наредба се смета 
Според југословенското време (средноевропско 
време). 

в. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за времето во 
кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат 
отворени за јавен воздушен сообраќај („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/68, 18/69 и 15/70). 

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

01 Бр. 6615/1 
19 декември 1973 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за цивилна 

воздушна пловидба, 
Милован Ѓокановиќ, е. р. 

8. 

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 производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ТИВНИ ЈАГЛЕЊА 

Т. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 5 јули 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за активни јаглења, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/KG 
1) активен јаглен Ѕ-1 9,00 
2) активен јаглен Ѕ-2 10,50 
3) активен јаглен ЅК-2 10,20 
4) активен јаглен R 20,50 
5) активен јаглен Н 21,50 
6) активен јаглен G 13,00 
7) активен јаглен К 48,00 

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 со спогодбава. 

3. На оваа спогодба- даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 570/1 од 20 декември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
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Претставник на производителите: „Милоје За-
киќ" — Крушевац. 
Претставници на купувачите-лотрошувачи: „Та-
миш" — Панчево, Топионичарски басен — Ин-
дустрија хемиских производа — Бор, „Серво 
Михаљ" — Фабрика уља и уљаних масти — 
Зрењанин и Товарна . кемичних изделков — 
Хра етник. 

9. 

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 производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДРЕ-
ДЕНИ КАНЦЕЛАРИСКИ И УЧИЛИШНИ МАТЕ-

РИЈАЛИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 30 октомври 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за одредени канцелариски и 
училишни материјали (обоени копирни хартии, пи-
шувајќи врвци, матрици, дизакоп хартија,-бои за 
домаќинство, канцелариски лепила, печатни восоци 
поликолор сликарски и ел.) наведени во, Спогод-
бава, со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, до 25,3%. 

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 спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1019/2 од 25 декември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „Аеро" — 
Цеље, „Карбон" — Загреб и „Алкалоид" — 
Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 38 
купувачи-потрошувачи назначени во посебниот 
прилог кон спогодбава, кој се наоѓа во докумен-
тацијата на Стопанската комора на Југославија. 

10. 
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 производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖ-
НИ ЦЕНИ ЗА ДРВЕНИ И КАРТОНСКИ КИБРИТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 7 ноември 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените малопродажни цени за дрвени и кар-
тонски кибрити, со тоа што производителските ор-
ганизации на здружениот труд да можат да ги зго-
лемат своите затечени малопродажни цени, под ус-
ловите на продажбата од спогодбава, така што да 
изнесуваат, и тоа за: 

1) дрвени кибрити формат 5 Е 
одЈШ парчиња г 0,40 дин/кутивче 

2) картонски кибрити i l l t 
од 18 парчиња 0,25 дин/преклоп 

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 спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1208/2 од 27 декември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: Творница 
жигица „Драва" — Осиек и Творница шибица 
„Долац" ,— Долац на Лашви. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 69 
купувачи-потрошувачи назначени во прилогот 
на спогодбава, кој се наоѓа во документацијата 
на Стопанската комора на Југославија. 

11. 
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 вршителите на 
услуги. и претставниците, на корисниците на. услуги 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЕРО-
ДРОМСКАТА УСЛУГА ЗА ПРИФАЌАЊЕ И ИС-
ПРАЌАЊЕ НА АВИОНИ, ПАТНИЦИ, БАГАЖ И 

СТОКИ 

1. Претставниците на вршителите на услуги И 
претставниците на корисниците на услуги, на 2 но-
ември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба 
за промеоа на затечените цени за аеродромската ус-
луга за прифаќање и испраќање на авиони, патни-
ци, багаж и стоки, со тоа што вршителите на услуга 
за прифаќање и испраќање на авиони, патници, ба-
гаж и стоки да можат своите продажни цени утвр-
дени врз основа на Спогодбата за промена на зате-
чените цени за аеродромските услуги во внатреш-
ниот сообраќај, од 25 септември 1973 година, вклу-
чувајќи ги и чартер летањата, да ги зголемат уште 
за 3,5°/о ако вршат услуга за идентификација на ба-
гаж — при постојните услови на продажбата. 

Зголемувањето на цените на услугата според 
став 1 на оваа точка ќе се врши на цената од це-
новниците на поодделни аеродроми, со тоа што си-
стемот на попусти и попустите од посебните дого-
вори да не се менуваат. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека услугите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги вр-
шат односно користат по цените и под условите што 
се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 171/4 од 26 ноември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 ноември 1973 година, 
со исклучок на аеродромот „Дубровник", кој оваа 
спогодба ќе ја применува од 17 април 1973 година. 

Претставници на вршителите на услуги: Предузе-
ќе аеродромских услуга „Загреб" — Загреб, Пре-
дузеќе аеродромских услуга „Београд" — Бел-
град, Предузеќе аеродромска услуга „Дубров-
ник" — Дубровник, Предузеќе аеродромска ус-
луга „Задар" — Задар, Предузеќе аеродромских 
услуга „Љубљана—Пула" — Љубљана, Преду-
зеќе аеродромских услуга „Ријека" — Риека, 
Предузеќе аеродромских услуга „Сарајево" — 
Сараево и Предузеќе аеродромских услуга „Ох-
рид" — Охрид. 
Претставници на корисниците на услуги: Југо-
словенски аеротранспорт — Белград и Авиоге-
некс — Белград. 
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Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 85/72), претставниците на вршителите на 
услуги и претставниците на корисниците на услуги 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЕРО-
ДРОМСКИТЕ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ СОО-

БРАЌАЈ 

1. Претставниците на вршителите на услуги и 
претставниците на корисниците на услуги, на 25 
септември 1973 година, склучија и потпишаа Спо-
годба за промена на затечените цени за аеродром-
ските услуги во внатрешниот сообраќај, со тоа што 
вршителите на услуги за користење на полетно-
-слетни патеки, за престој на авиони на аеродромот 
и за прифаќање и испраќање на авиони, патници ба-
гаж и стоки можат, затечените цени за тие услуги, 
при постојните услови на продажбата, да ги зголе-
мат за 8<Vo. 

Зголемувањето на цените од став 1 на оваа точ-
ка нема да се применува на внатрешниот чартер 
сообоаќај. 

Зголемувањето на цените ќе се изврши на цените 
од ценовници^ на поодделни аеродроми, со тоа што 
системот на попусти и попустите од посебните до-
говопи да не се менуваат. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека 
услугите од точка 1 на ова спогодба ќе ги вршат од-
носно користат по цените и под условите што се 
предвидени ЕО спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 171/4 од 26 ноември 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 август 1973 година. 

Претставници на вршителите на услуги: Преду-
зеќе аеродромских услуга „Загреб" — Загреб, 
Предузеќе аеродромских услуга „Задар" — За-
дар, Предузеќе аеродромских услуга „Ријека" — 
Риска, Предузеќе аеродромских услуга „Сараје-
во" — Сараево, Предузеќе аеродромских услуга 
„Београд" — Белград, Предузеќе аеродромска 
услуга „Дубровник" — Дубровник, Предузеќе 
аеродромских услуга „Охрид" — Охрид, Пре-
дузеќе аеродромских услуга „Сплит" — Сплит 
и Предузеќе аеродромска услуга „Љубљана-
-Пула" — Љубљана. 
Претставници на корисниците на услуги: Југо-
словенски аеро-транспорт — Белград. Инекс 
Адриа Авиопромет — Љубљана и Авиогенекс — 
Белград. 

13. 

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 производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАРИ LU-1 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 октомври 1973 

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за прав за гаснење пожари LU-1, со 
тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, при ПОСТОЈ ните услови на про-
дажбата, така што највисоката продажна цена да 
изнесува 2.400 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 цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 968/1 од 20 декември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: Соно-хемиски 
комбинат „Сода-со" — Тузла. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Ватроспрем" — Белград и „Пастор" — Загреб. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1. Закон за основите на системот на државната 
безбедност — — — — — — — — — 1 

2. Одлука за утврдување на надоместокот по-
ради одвоен живот од семејството на функ-
ционерите што ги назначува Сојузниот извр-
шен совет — — — — — — — — — 3 

3. Одлука за измена и дополнение на Одлуката 
за плаќање на услугите во меѓународниот сто-
ковен промет што го вршат странски лица — 3 

4. Правилник за измена и дополнение т Пра-
вилникот за уредите и опремата за возилата 
во сообраќајот на патиштата — — — — 4 

5. Наредба за одредување на деловите од гра-
ничниот појас во кои југословенски и странс-
ки државјани можат да се движат и да прес-
тојуваат без дозвола — — — — — — 4 

6. Наредба за дополнение на Наредбата за утвр-
дување на стоковните контингенти и на де-
визните контингенти за увоз на стоки во 1973 
година — — — — — — — — — — 5 

7. Наредба за времето во кое воздухопловните 
пристаништа мораат да бидат отворени за ја-
вен воздушен сообраќај — — — — — — 5 

8. Спогодба за промена на затечените цени за 
активни јаг лења — — — — — — — — 6 

9. Спогодба за промена на затечените цени за 
одредени канцелариски и училишни матери-
јали — — — — — — — — — — 7 

10. Спогодба за промена на затечените цени за 
дрвени и картонски кибрити — — — — 7 

11. Спогодба за промена на затечените цени за 
аеродромската услуга за прифаќање и испра-
ќање на авиони, патници, багаж и стоки — 7 

12. Спогодба за промена на затечените цени за 
аеродромските услуги во внатрешниот соо-
браќај — — — — — — — — — — 8 

13. Спогодба за промена на затечените цени за 
прав за гаснење пожари Lu-1 — — — — 8 

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за 
култура на СР Србија бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 
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