
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание иа српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата — 
Жиро-сметка ка ј Службата на опште-
ственото книговодство за претплата, 
посебни изданија и огласи 608-3-291-2 

Четврток, 2 март 1972 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 12 ГОД. XXVIII 

Цена на овој број е 1 динар — 
Претплатата за 1972 година изнесува 
270 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1 Пошт фах 226 — 
Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-885; Служба за претила га 
651-732; Комерцијален сектор 631 671. 

74. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА 

НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Тарифата на сојузниот данок на про-
мет, што го усвои Сојузната скупштина, на седница-
та на Соборот на народите од 1 март 1972 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 1 март 1972 
година. 

ПР бр. 51 
1 март 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

освен детските обувки до број 34 заклучно и обув-
ките од точка 1 на ОВОЈ тар. број — 4л/о". 

Член 2 
На залихите на кафе во продажба на мало, утвр-

дени со пописот на денот на влегувањето во сила на 
овој закон, продавачите на мало се должни да ја 
утврдат разликата на данокот на промет во износ од 
10,00 односно 14,50 динари по еден килограм сурово 
односно пржено или мелено кафе односно сразмер-
но на тоа на поголемо или помало пакување, и таа 
разлика да Ја уплатат на сметката 840-21104 — Друг 
сојузен данок на промет на стоки на мало, во рок 
од 30 дена од денот на извршениот попис. 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престануваат да важат член 4 став 3 и член 5 став 2 
од Уредбата за сојузниот данок на промет на стоки 
на мало за одделни производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/71 и 8/71). 

Член 4 

ОЕОЈ закон влегува во сила со денот на обаву-
вањето во „Службен лист на СФРЈ". 

75. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Законот за Тарифата на сојузниот данок на 

промет (Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 
4/66, 28/66, 52/63, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 
55/68, 50/69, 18/70, 52/70, 24/71, 32/71 и 44/71) во Та-
рифата на сојузниот данок на промет се вршат след-
ните измени и дополненија: 

1) во тар. број 2 стапките: „3,50" и „5,00" се за-
менуваат со стапките: „13,50" и „19,50"; 

2) во тар број 10 точ. 1 до 4 стапките: „0,71", 
„0,77'', „0 84" и „0,87" се заменуваат со стапките: 
„1,175", „1,220", „1,272" и „1,294". 

Во забелешката во точка 1 се додава нова одред-
ба под а), Koja гласи: 

„а) за производите од точ. 1 до 4 заклучно — 
еден литар гориво;". 

Досегашната одредба под а) која станува одред-
ба под б) се менува и гласи: 

„б) за производите од точ. 5 до 8 заклучно и 
точка 12 — еден kg нето тежина;". 

Досегашните одредби под б) и в) стануваат од-
редби под в) и г); 

3) во тар. број 16а во точка 3 стапката: ,,8Vo" се 
заменува со стапката: „4°/о"; 

4) во тар. број 16в се додава нова точка 4, која 
гласи: 

„4) други обувки, вклучувајќи ги и обувките из-
работени од гума, од пластични и други материјали, 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ З А КОМПЕНЗАЦИИ НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА И НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕ-
ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВА-

ЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ 

Се прогласува Законот за измени на Законот 
за компензации ка производителите на вештачки 
ѓубриња и на производителите на определени пре-
хранбени производи поради зголемувањето на це-
ните на земјоделските производи, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 1 март 1972 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 29 февруари 
1972 година. 

ПР бр, 50 
1 март 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 



Страна 258 — Број 12 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 2 март 1972 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИИ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕШТАЧКИ ЃУБ-
РИЊА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПОРАДИ 
ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Законот за компензации на производителите 

на вештачки ѓубриња и на производителите на оп-
ределени прехранбени производи поради зголемува-
њето на цените на земјоделските производи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 32/71, 44/71 и 60/71) во 
член 1 став 1 се менува и гласи: 

уНа организациите на здружениот труд, на 
производителите на брашно и гриз, ќе им се испла-
тува од средствата на федерацијата, во форма и 
на начин одреден со овој закон, компензација за 
зголемените трошоци на производството односно на 
работењето настанати поради зголемувањето на от-
купните и увозните цени за пченица и 'рж, утвр-
дени со прописите донесени во јули 1971 година, 
како и поради зголемувањето на другите трошоци 
на производството на брашно." 

Во став 2 зборовите: „и на масло за јадење" се 
бришат, а зборовите: „29 февруари 1972 година" се 
заменуваат со зборовите: „30 јуни 1972 година". 

Во став 3 зборовите: „од 1 октомври до 29 фев-
руари 1972 година" се заменуваат со зборовите: „до 
31 декември 1972 година". 

Член 2 
Во член 2 став 1 се менува и гласи: 
„Средствата за компензацијата од член 1 на 

овој закон се обезбедуваат во Буџетот на федераци-
јата за 1972 година." 

Се брише став 3. 

Член 3 
Во член 3 став 1 се менуза и гласи: 
„Компензацијата се пресметува и им се упла-

тува на производителите од член 1 на ОБОЈ закон 
по еден килограм продадено и испорачано брашно и 
гриз, ако за производството на тие производи ја 
платиле пченицата и 'ржта според прописите за це-
ните што се влезени во сила во јули 1971 година." 

Во став 3 зборовите: „и масло за јадење" се 
бришат. 

Член 4 
Во член 4 ст 1 и 2 зборовите: „29 февруари 

1972 година" се заменуваат со зборовите: „30 јуни 
1972 година — за брашно и гриз, а до 31 декември 
1972 година — за вештачки ѓубриња". 

Член 5 
На производителите на масло за Јадење им 

припаѓа компензација според прописите што Еажеа 
до денот на влегувањето во сила- на овој закон, и 
тоа само за количините на масло за јадење про-
дадени и испорачани заклучно до 25 февруари 1972 
година 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

76. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и допол-
ненија на Основниот закон за општественото пла-
нирање, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 29 февруари 
1972 година и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор од 29 февруари 1972 година. 

ПР бр. 37 
1 март 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ 

Член 1 
Називот на Основниот закон за општественото 

планирање („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/70) се 
менува и гласи: „Закон за општествено планирање". 

Член 2 
Називот на главата „I. Општи одредби" се 

менува и гласи: „I Основи на системот на опште-
ственото планирање". 

Член 3 
Во член 1 зборовите: „граѓаните во организа-

циите на здружен труд" се заменуваат со зборо-
вите: „граѓаните во основните и други организации 
на здружениот труд", а зборовите: „со планирање 
врз самоуправна основа го предвидуваат, усогла-
суваат и насочуваат општествениот и економскиот 
развој" се заменуваат со зборовите: „го планираат 
стопанскиот и општествениот развој врз основите 
на самоуправувањето". 

Член 4 
Член 2 се менува и гласи: 
„Носителите на планирањето го предвидуваат, 

усогласуваат и насочуваат стопанскиот и опште-
ствениот развој во условите на социјалистичкиот 
самоуправен општествено-економски систем и 
единствениот југословенски пазар заради пораст на 
животниот стандард, на знаењата и на работните 
способности, за проширување на материјалната ос-
нова на општеството, за развивање на социјалис-
тичките самоуправни односи, за остварување на 
распределбата според трудот, за обезбедување на 
социјалната сигурност и меѓусебната солидарност, 
за остварување на рамноправноста на народите и 
народностите и за јакнење на одбранбената способ-
ност и безбедност на земјата." 

Член 5 
Во член 3 зборовите: „врз научните анализи на 

можноста44 се заменуваат со зборовите: „врз само-
управното спогодување и општественото договара-
ње со кои носителите на планирањето непосредно 
ги усогласуваат своите и заедничките интереси, врз 
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научните анализи и заеднички оценетите можно-
сти", а запирката по зборовите: „(континуирано 
планирање)" и зборовите: „како и врз самоуправно 
спогодување и општествено договарање со кои но-
сителите на планирањето непосредно ги усогласу-
ваат своите и заедничките интереси" се бришат. 

Член 6 
Во член 4 став 2 се менува и гласи: 
„Учесници на општественото договарање во 

планирањето се организациите на здружениот труд 
и нивните општи асоцијации, интересните заедници, 
општествено-политичките заедници, синдикатите и 
другите општествено-политички организации и дру-
ги самоуправни и општествени организации чие 
учество во општественото договарање е од посебно 
значење за остварувањето на целите на развојот 
на општествено-политичките заедници". 

Ст. 4 и 5 се бришат. 

Член 7 
По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 
„Организациите на здружениот труд, нивните 

асоцијации, интересните заедници, општествено-
-политичките заедници, како и општествено-поли-
тичките организации, во согласност со законот, 
имаат право на приговор против одлуката на носи-
телот на планирањето, ако таа одлука е во спро-
тивност со спогодбено односно договорно утврде-
ната политика на развојот на одредена дејност или 
со политиката на стопанскиот и општествениот 
развој на одредена општествено-политичка заед-
ница." 

Член 8 
Во член 5 став 1 зборовите: „законот-и стату-

тот" се заменуваат со зборовите: „законот, опште-
ствениот договор, самоуправната спогодба и општи-
те акти". 

Ст 2 и 3 се бришат. 

Член 9 
По член 5 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 5а 
Организациите на здружениот труд и интерес-

ните заедници ги донесуваат плановите на начинот 
утврден со нивната самоуправна спогодба односно 
со нивните општи акти. 

Организациите на здружениот труд и интерес-
ните заедници во рамките на своите асоцијации 
донесуваат заеднички планови на начинот и под 
условите што се предвидени со нивните самоуправ-
ни спогодби односно со нивните општи акти. 

Член 56 
Со плановите на општествено-политичките за-

едници се утврдува општата политика на нивниот 
стопански и општествен развој, политиката на раз-
војот на стопанските и општествените дејности и 
подрачја, и се предвидуваат средства и мерки за 
остварување на целите и задачите на политиката 
на развојот. 

Плановите на општествено-политичките заед-
ници пред усвојувањето се ставаат на јавна дис-
кусија." 

Член 10 
Член 6 се брише. 

Член 11 
Во член 7 став 3 зборовите: „Сојузниот извршен 

совет го пропишува" се заменуваат со зборовите: 
„Органот одреден со закон може да го пропише". 

Член 12 
Главата: „II. Одредби за планирањето во опште-

ствено-политичките заедници" и чл. 10 до 18 се 
бришат. 

Член 13 
Називот на главата: „III. Одредби за општестве-

ните планови на Југославија" се менува и гласи: 
„II. Општествен план на Југославија". 

Член 14 
Член 19 се менува и гласи: 
„Општествениот план на Југославија се засно-

вува врз општествениот договор на работните луѓе, 
на организациите на здружениот труд, на интерес-
ните заедници, на општините и другите самоуправ-
ни заедници и врз договорот на републиките и ав-
тономните покраини за економската тхолитика од за-
еднички интерес. 

Со општествениот план на Југославија, врз ос-
нова на плановите и програмите за развој и заед-
нички оценетите можности и услови за развој на 
организациите на здружениот труд и на другите 
самоуправни организации и заедници, како и на 
плановите за развој и можностите и условите за 
развој на републиките и автономните покраини и 
за развој на целокупната општествена заедница 
и врз таа основа усогласените заеднички интереси, 
се утврдува заедничката економска политика и, во 
согласност со неа, се насочува општествената ре-
продукција врз основите на самоуправните соци-
јалистички општествено-економски односи." 

Член 15 
Член 20 се менува и гласи: 
„Општествениот план на Југославија ги опфа-

ќа особено: 
— основните цели и задачи на развојот; 
— општата политика на стопанскиот развој; 
— основните односи во распределбата на опште-

ствениот производ и на националниот доход; 
— општата политика на животниот стандард, 

на вработеноста и кадрите; 
— основната политика на проширената репро-

дукција; 
— политиката на економските односи со стран-

ство; 
— политиката на побрзиот развој на недоволно 

развиените републики и автономни покраини; 
— политиката на обезбедување средства за по-

требите на народната одбрана и за други општо-
општествени потреби, што се финансираат од бу-
џетот на федерацијата. 

Општествениот план на Југославија ги утврдува 
и насоките и рамките за донесување на мерките на 
економската политика што ги донесуваат органите 
на федерацијата во согласност со правата и дол-
жностите утврдени со Уставот на СФРЈ, заради 
обезбедување услови за остварување на усогласените 
заеднички Интереси на здружениот труд односно 
на заедничките интереси на републиките и автоном-
ните покраини на единствениот југословенски 
пазар. 

Основите за утврдување на општествениот план 
на Југославија Сојузниот извршен совет ги усогла-
сува со надлежните републички и покраински ор-
гани, преку извршните совети на републиките и на 
автономните покраини." 

Член 16 4 

Член 21 се менува и гласи: 
„Општествениот план на Југославија го донесу-

ва Сојузната скупштина. 
Пред донесувањето на Општествениот план на 

Југославија Сојузната скупштина ги разгледува ос-
новите на тој план и ги става на јавна дискусија* 
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Врз основна на заклучоците на Сојузната скуп-
штина и на усогласените ставови со надлежните ре-
публички и покраински органи, како и на јавната 
дискусија за основите на Општествениот план на Ју-
гославија, СОЈУЗНИОТ извршен совет го утврдува 
предлогот на Општествениот план на Југославија и 
и го поднесува на Сојузната скупштина на усвоју-
вање." 

Член 17 
Во член 22 зборовите: „општествениот и економ-

скиот развој, со општествените планови" се заме-
нуваат со зборовите: „развојот, со Општествениот 
план". 

Член 18 
Во член 23 зборот: „планови" со соодветно чле-

нување се заменува со зборот: „план" со соодветно 
членување. 

Член 19 
Во член 24 зборовите: „Плановите на општес-

твениот и економскиот развој на Југославија, по 
правило, се донесуваат" се заменуваат со зборови-
те" Општествениот план на Југославија, по пра-
вило, се донесува". 

Член 20 
По член 24 се додава нов член 24а, кој гласи: 
„Сојузната скупштина, на предлог од СОЈУЗНИОТ 

извршен совет, донесува годишни резолуции што ги 
опфаќаат целите и задачите на Општествениот план 
на Југославија што се од значење во односната го-
дина за остварување на тој план." 

Член 21 
Член 25 се менува и гласи: 
„Сојузната скупштина, на предлог од Сојузниот 

извршен совет, ги утврдува и основите на полити-
ката на долгорочниот развој на Југославија односно 
на одделни дејности за период од 10 или повеќе го-
дини. 

Со основите на политиката на долгорочниот раз-
вој се опфаќаат целите и задачите кои според сво-
јата природа бараат долгорочно планирање односно 
програмирање." 

Член 22. 
Член 26 се брише. 

Член 23 
Член 27 се менува и гласи: 
„Во подготвувањето на Општествениот план на 

Југославија, на годишната резолуција и на основите 
на политиката на долгорочниот развој на Југосла-
вија односно на одделни дејности учествуваат ре-
публиките и автономните покраини, како и органи-
зациите на здружениот труд, интересните заедници, 
општините и други самоуправни заедници, врз чии 
Планови односно програми, самоуправни спогодби и 
општествени договори се засновува Општествениот 
план на Југославија, годишната резолуција и ос-
новите на политиката на долгорочниот развој на 
Југославија односно на одделни дејности. 

Во подготвувањето на Општествениот план на 
Југославија, на годишната резолуција и на основи-
те на политиката на долгорочниот развој на Југо-
славија односно на одделни дејности можат да учес-
твуваат и заинтересираните општествено^политички, 
научни и стручни организации." 

Член 24 
По член 27 се додава нов член 27а, кој гласи: 
„Заради изработка на Општествениот план на 

Југославија, Сојузниот извршен совет го пропишува 
минимумот на заедничката методологија кон КОЈ а 
носителите на планирањето мораат да се придржу-
ваат при изработката на своите планови/' 

Члан 25 
Во член 28 зборовите: „Општествените планови 

на Југославија се изработуваат врз основа на поли-
тиката" се заменуваат со зборовите: „Општествениот 
план на Југославија се изработува во согласност со 
политиката". 

Член 26 
Член 29 се менува и гласи: 
„Организациите на здружениот труд, нивните а -

социјации, интересните заедници, општествено-по-
литичките заедници, како и општествено-политич-
ките организации, имаат право на приговор против 
одлуката на носителот на планирањето ако таа од-
лука е во спротивност со спогодбено односно дого-
ворно утврдената заедничка економска политика во 
Општествениот план на Југославија. 

Приговорот се поднесува до Сојузниот извршен 
совет, кој е должен врз основа на стручната оцена 
да го разгледа приговорот и ако најде дека одлука-
та против Koja е поднесен приговорот не е во соглас-
ност со основните цели на политиката на развојот 
може да стави забелешки и да даде препораки. 

Доносителот на одлуката е должен да ги земе 
во разгледување забелешките и препораките и за 
СВОЈОТ став во одредениот рок да го извести Сојузни-
от извршен совет, 

Ако доносителот на одлуката не ги прифати за-
белешките и препораките, а извршувањето на одлу-
ката против која е поднесен приговор може битно 
да го наруши остварувањето на усвоената политика 
на развојот на Југославија, СОЈУЗНИОТ извршен со-
вет може да преземе мерки на кои со законот е о-
властен или кои се предвидени со спогодбата или со 
договорот за заедничката економска политика, како 
и да предложи Сојузната скупштина во рамките на 
своите права и должности да преземе соодветни 
мерки." 

Член 27 
Во член 30 став 1 зборовите: „општествениот и 

економскиот развој" се заменуваат со зборовите: 
„развојот", а зборовите: „општествените планови4 

се заменуваат со зборовите: „Општествениот план' . 
Во став 2 зборовите: „општествените планови" 

се заменуваат со зборовите: „Општествениот план". 
Во став 3 зборовите: „општествените планови" 

се заменуваат со зборовите: „Општествениот план". 

Член 28 
Чл. 31 до 33 се бришат. 

Член 29 
Досегашната глава: „IV. Завршни одредби" ста-

нува глава: ,ДП. Завршни одредби". 

Член 30 
Чл. 34 и 35 се бришат 

Член 31 
Одредбите на член 16 ст 2 и 3 од овој закон што 

се однесуваат на ставање на јавна дискусија на ос-
новите на Општествениот план на Југославија нема 
да се применуваат врз Општествениот план на Ју-
гославија за периодот од 1971 до 1975 година. На 
јавна дискусија ќе се стави предлогот на тој план. 

Член 32 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за општествено планирање«. 

Член 33 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 



Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУВАЊАТА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за одликувањата, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 29 
февруари 1972 година и на седницата на Општестве-
но-политичкиот собор од 29 февруари 1972 година. 

ПР бр. 49 
1 март 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУВА-

ЊАТА 

Член 1 
Во Законот за одликувањата („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 18/64 и 60/70) во член 12 точка 1 се дода-
ва ков став 2, кој гласи: 

„Овој орден им се доделува и на најистакнати 
личности за долгогодишна револуционерна работа и 
за извонредни заслуги во изградбата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, за раз-
вивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во 
борбата за изградба на социјализмот, за слободата 
и независноста на нашата земја, како и за исклу-
чително значаен придонес во зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и на пријателските односи по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и другите држави." 

Член 2 
Овој ЗРКОН влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

78. 

Брз основа на член 11 став 1, во врска со член 
24 став 1 точка 4 и чл 184 и 185 од Законот за 
избор ка сојузни пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр 3/69), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА РД ЕН ПРАТЕНИК ЗА СТОПАН-
СКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1 Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на еден пратеник за Стопанскиот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 28 — 
Госпиќ 

2 Дополнителните избори ќе се одржат на 18 
април 1972 година. 

Број 12 — Страна 261 

3. Роковите за вршење на изборните дејствија 
почнуваат да течат од 19 февруари 1972 година. 

Бр. 020-22/72-1 
11 февруари 1972 година 

Белград 

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

79. 

Врз основа на чл, 20 и 22 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 
53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОСЕБЕН ИЗНОС НА ГЛО-
БАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1972 ГОДИНА ЗА 

УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. На Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи и се утврдува посебен износ на 
глобалната девизна квота за 1972 година од 309,400.000 
динари во девизи што се од значење за одржување 
на ликвидноста во меѓународните плаќања, за увоз 
на следните производи: 

Ред. Тарифен број 
број од Царинската Наименување 

тарифа 

1 12 01/1а и б Кикиритки (арашид) во лушпа и 
излупени 

2 12 01/4 Соја 
3 12.01/8а Семе од сончоглед 
4 15.07/1а и б Масло соино, сурово и рафини-

рано 
5 15.07/За и б Масло од кикиритки, сурово и ра-

финирано 
6 15 07/4а и б Масло од маслинки, сурово и ра-

финирано 
7 15 07/5а и б Масло од сончоглед, сурово и ра-

финирано 

2 Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи, во рамките на износот на девизите 
од точка 1 на оваа одлука, по правило, ќе изврши 
избор на најповолни увозници врз основа на јавно 
наддавање, односно врз основа на претходно извр-
шено собирање на понуди од најмалку три понуду-
вачи 

На избраниот најповолен увозник Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи ќе 
му издаде решение за увоз на одредените стоки од 
точка 1 на оваа одлука. 

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

P. п бр 17 
23 февруари 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател,( 

Џемал Бие дик, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

77. 

Чтеврток, 2 март 1972 
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ао. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за ком-

пензации на производителите на вештачки ѓубриња 
и на производите пите на определени прехранбени 
производи поради зголемувањето на цените на зем-
јоделските производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71, 44/71. СО/71 и 12/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА КОМПЕНЗАЦИИТЕ НА ИМЕ 

РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА ЗА БРАШНО 

1. Организациите на здружениот труд што про-
изведуваат пченично брашно, 'ржено брашно и гриз 
(во понатамошниот текст: корисниците на компен-
зацијата), ја остваруваат компензацијата за про-
изведените и продадените количини на тие произ-
води во износ од 0,23 динари за еден килограм. 

Компензацијата од став 1 на оваа точка се ос-
тварува поради разликата во цената од зголему-
вањето на откупните и увозните цени за пченица 
и 'рж, како и поради зголемувањето на другите 
трошоци на производството 

2. Пресметување и исплатување на компенза-
цијата од точка 1 на оваа одлука врцш Службата 
на општественото книговодство. 

3. Корисникот на компензацијата е должен да 
назначи во фактурата за продажбата дека подне-
сел барање за остварување на компензацијата. 

4. Со парична казна до 10.000 динари ќе се ка-
зни за прекршок организацијата на здружениот 
труд што остварува компензација за количините на 
производите од точка 1 на оваа одлука за кои ком-
пензација веќе остварила, како и организацијата на 
здружениот труд што нема да постапи според од-
редбата на точка 3 од оваа одлука. 

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд со парична казна до 1.000 динари. 

5 Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за износот 
на компензациите на име разлика во цената за 
масло за јадење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/71 и 44/71). 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п бр. 18 
23 февруари 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

81. 

Врз основа на член 20 став 1, во врска со член 
13 с>ав 1 и член 16 од Законот за формирањето и 
општествената контоола на цените („Службен лист 
на С Ф Р Ј " , бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н А Н А О Д Л У К А Т А О П Р Е Д Е Л У В А -
Њ Е Н А М А К С И М А Л Н И Т Е Ц Е Н И З А С У Р О В А 
Н А Ф Т А И З А О Д Д Е Л Н И Д Е Р И В А Т И Н А Н А Ф Т А 

1. Во Одлуката за определување на максимални-
те цени за сурова нафта и за одделни деривати на 
нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/71) во точка 
1 во одредбата под 3 под а) износот: „0,672" се заме-
нува со износот: „0,82'.', под б) износот: „0,656" — 
со износот: „0,806", а под в) износот: „0,631" — со из-
носот: „0,781". 

Четврток, 2 март 1972 

Во одредбата под 4 износот: „0,667" се заменува 
со износот: „0,817". 

Во одредбата под 5 под а) износот: „0,630" се за-
менува со износот- „0,830", а под б) износот: „0,806" 
— со износот: „0,956". 

2. Цената- на маслото за горење, за домаќинство-
то, зголемена според точка 1 од оваа одлука, ќе се 
применува почнувајќи од 1 април 1972 година. 

3. Во прометот на производите од точка 1 на 
оваа одлука цените ќе се формираат според точка 3 
од Одлуката за определување на максималните це-
ни за сурова нафта и за одделни деривати на нафта 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 8/71). 

4 Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п бр. 19 
1 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал БИЕДг:ќ. е р. 

82. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 21 став 1, 
во врска со член 13 став 1 и чл. 16 и 38 од Законот 
за сЈззрмирањето и општествената контрола на цени-
те („Службен лист на СФРЈ \ бр. 12/67, 23/67, 40/68, 
11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА М АКСИ -
МИР АЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за максимирање на цените на 
сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/71, 6/72, 8/72 и 11/72) по точката Зѕ се додава 
нова точка Зи, која гласи: 

„Зи. Производителските работни организации мо-
жат да ги зголемат своите постојни продавни цени 
за следните производи: 

а) за крупна и свинска сурова кожа, нај-
многу до 18% 

б) за ситна сурова кожа, најмногу до 10Vo 
в) за крупна и свинска преработена кожа, 

најмногу до 11% 
г) за ситна преработена кожа, најмногу 

до 7% 
д) за предиво со повеќе од 50% памук, нај-

многу до 18% 
ѓ) за производите на текстилната индус-

трија, вклучувајќи ги производите на 
конфгкцијата за рубелини и облека и 
проР13водите на трикотажата, на]многу до 4% 

е) за сите видови кожени обувки, кожени 
конфекции и кожени галантерии, нај-
многу до 4%". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 20 
1 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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83. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезени стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ 

СЕ ПЛАКА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/70, 4/71, 32/71 и 58/71) во точ-
ка 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 на оваа 
точка посебна такса во височина од 2°/о се плаќа на 
увозот на стоките од следните тар. бр. на Царинска-
та тарифа: 

04.03/1 
10.03/3 
10.04 
10.05/2 
15.07/1 
15.07/3 
15.07/5 
17.01/1 
17.01/2а 
23.01/2 
23.04 

25.10/1 
26.01/1 

27.01/1а 
27.01/16 
27.04/1а, б, в 
29.02/4 
29.14/Зг 
29.27/1 
29.35/12 
31.02/2г 
31.04/1 
39.01/3 и 4 

41.01/1 до 5 
41.01/6а 
44.03/1а, б и 

47.01/3 
47.01/4 до 7 

51.01/la и в 

51.01/2а 
51.01/26 

51.01/2д 
53.01 

55 01 
56.01/1 
56.01/2 
57.02/1 
57.03/1 
57.04 

73.02 
73.03/1 и 2 

Путер, свеж 
Јачмен за исхрана на добиток 
Овес 
Пченка за исхрана на добиток 
Соино масло 
Масло од кикиритки 
Сончогледово масло 
Шеќер суров 
Шеќер рафиниран 
Брашно и прав од риби 
Маслени погачи и други остатоци при 
добивање на растениски масла 
Калциум фосфати 
Железни руди и концентрати над 
428/о Fe 
Антрацит 
Јаглен за коксирање 
Кокс (ситен, металуршки и леарски) 
Винилхлорид мономер 
Винилацетат 
Акрилонитрил мономер 
Капролактам 
Амониум сулфат 
Калиумови соли, природни, сурови 
Полиестери и полиамиди, во прав и 
гранулат 
Сурови кожи 
Сурови свински кожи 

в Целулозно дрво (лисјари и иглолис-
ници) 
Целулоза висококвалитетна, белева 
Каустична целулоза и сулфатна це-
лулоза, сурова, белена, освен онаа од 
тар. број 47.01/3; целулоза бисулфит-
на, сурова, белена, освен онаа од тар. 
број 47.01/3 
Монофиламенти и други предива од 

бескрајни синтетички влакна 
Предиво од рајон 
Предива од ацетатни бескрајни влак-
на 
Други вештачки влакна 
Волна од овци и јагниња, невлечена 
и исчешлана 
Памук, невлечен и нечешлан 
Синтетички влакна (испрекинати) 
Вештачки влакна (испрекинати) 
Влакна од манила 
Влакна од јута 
Други растителни текстилни влакна, 
сурови или преработувани, но непре-
дени (од сисал, кокос и др.) 
Феро-легури 
Старо железо и стар лив 

73.07 Железо и челик во блумови, во гре-
дички, во слабови и во платини; же-
лезо и челик во парчиња грубо об-
ликувано со ковање 

73.08 Топло валани ленти од железо или 
челик во намотки (колаци) за повтор-
но валање 

73.12/1 Топло валани ленти од железо или 
челик во намотки, за повторно ва-
лање 

74.01/3 и 4 Суров бакар (блистер) и бакар ра-
финиран". 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „став 1" се заменуваат со зборовите: „ст. 
1 и 2". 

2. Посебната такса во височина од 2®/« ќе се 
плаќа на увозот на стоките од точка 1 на оваа одлу-
ка извршен во 1972 година 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 21 
1 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

84. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување на царинските контингенти („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 
13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71 и 
24/71), во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАП-
КИ ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ, ШТО 
СЕ ВРШИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОР ЗА ДОЛ-
ГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА 

1. На производите наведени во ова решение 
што се увезуваат по основ на склучен договор за 
долгорочна производствена кооперација со стран-
ски фирми, наместо царинските стапки предвидени 
во Царинската тарифа односно во Решението за 
определување пониски царински стопи за стоките 
за кои е предвиден царински контингент („Службен 
лист на СФРЈ", бр 13/70, 22/70 и 18/71), ќе се при-
менуваат следните царински стапки: 

Тарифен Царинска 
број Н а и м е н у в а њ е стапка 

84.20/3 Вага за домаќинства 
84.20/4 Друго 

Ех 
— Склоп на оклопот на вага, финал-

но бојосан 
— Склоп на преносникот на мерната 

сила 
— Склоп на наклонскиот механизам 
— Вграден оптички систем (кој се 

состои од: трансформатор со 220V 
на 12V, сијалици од 12V 50W на 
фибер плочника, објектив, конден-
зор, 3 огледала, мат-стакло и сто-
ечка скала за читање на вредно-
ста) 

— Тас за марина вага 

12 

12 

12 
12 

12 
12 
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2 Ова решение ќе се применува под услов уво-
зот на производите наведени во точка 1 од ова ре-
шение да се врши врз основа на договор за долго-
рочна производствена кооперација со странски 
партнер и да постои реципроцитет помеѓу Југосла-
вија и земјата на странскиот партнер во поглед на 
царинските олесненија. 

Условите од став 1 на оваа точка надлежната 
царинарница ги утврдува од договорот за долго-
рочна производствена кооперација со странскиот 
партнер. 

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

Бр 3-2198/1 
17 февруари 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

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

Бр. 3-12511/1 
14 февруари 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

85. 

Врз основа на член 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65. 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31 69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71 и 24/71), во спо-
годба со сојузниот секретар за надворешна трго-
вија, сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕ-

ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
царина на специфичната опрема за здравството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/70, 12/71, 20/71, 
23/71 и 50/71) во точка 1 се вршат следните допол-
ненија: 

1) во тар, бр. 84.18/2а 2) по третата алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

"— Лабораториски центрифуги за крв 
и перење на ќелии, како и за ра-
диоактивно одредување на хор-
мони Сл"; 

2) по Tap,v број 84.18/2а 2) се додава нов тар. 
број, КОЈ гласи: 

"84.18/26 Машини и уреди за фил-
трирање на течности и га-
сови 
Ех. 
Апарати за производство на 
деминерализирана и стери-
лизирана вода за употреба 
за здравствени цели Сл/'; 

3) во тар, број 90.17/1 по дваесет и деветтата 
алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е цека во текстот на Одлуката за одреду-
вање на максималните цени за масло за јадење, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 11/72, се пот-
п а д н а а долунаве цените 1решки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИ-

МАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 
Во точка 1 во одредбата под 2 под ѓ) наместо 

зборовите: „4,15 дин/1^ лит", треба да стои: „6,35 
ДИН/'V4 лит" . 

Во одредбата под 3 наместо зборовите: „за расти-
телни масти за јадење 2,77 дин/kg" треба да стои: 
„за растителни масти за јадење над постојната цена 
2,77 дин/kg". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 1 март 
1972 година. 

„— Rheoplethysmograph — апарат за 
мерење на протокот на крв Сл. 

— Електронистагмографи — апарати 
за испитување на слухот Сл."; 

4) во тар. бр 94 02/1 по шестата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„— Работни столови за уво, грло и нос Сл.". 
Издавач: Новине:-з установа „Службен лист па СФРЈ", Белград, Јована Ристика 1 Пони фак 

— Директор и »лапев и од!окорен уредник Иго Бару\ Улица Јован? Ристика бр 1 — 
Печати Београдски графички завод, Бел|рад, Булевар војводе Миш ика бр. 17 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

74. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет — — — — — — — — — 257 

75. Закон за измени на Законот за компен-
зации на производителите на вештачки 
ѓубриња и на производителите на опре-
делени прехранбени производи поради 
зголемувањето на цените на земјодел-
ските производи — — — — — — 258 

76. Закон за измени и дополненија на Ос-
новниот закон за општественото плани-
рање — — — — — — — — — 258 

77. Закон за дополнение на Законот за од-
ликувањата — — — — — — — 261 

78. Одлука за распишување дополнителни 
избори за избор на еден пратеник за Сто-
панскиот собор на Сојузната скупштина 261 

79. Одлука за утврдување посебен износ на 
глобалната девизна квота за 1972 година 
за увоз на одредени производи — — — 261 

80. Одлука за износот на компензациите на 
име разлика ЕО цената за брашно — — 262 

81. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на максималните цени за су-
рова нафта и за одделни деривати на 
нафта — — — — — — — — — 262 

82. Одлука за дополнение на Одлуката за 
максимирање на цените на сите произ-
води и услуги — — — — — — — 262 

83. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на стоките на кои при 
увозот се плаќа посебна такса — — — 263 

84. Решение за одредување пониски царин-
ски стапки за увоз на одредени произ-
води, што се врши по основ на договор 
за долгорочна производствена коопера-
ција — — — — — — — — — — 263 

85. Решение за дополненија на Решението 
за ослободување од плаќање царина на 
специфичната опрема за здравството — 264 

Исправка па Одлуката за одредување на мак-
сималните цени за масло за јаделе — 284 

226. 


