
Петок, 3 октомври 

БЕЛГРАД 
БРОЈ 48 ГОД. XXXI 

670. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73 и 36/75), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ 
НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување од-

носно укинување на стапките на основниот данок 
на промет на одредени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/72, 46/72, 32/73, 34/73, 42/73, 49/73, 
57/73, 61/73, 3/74, 18/74, 36/74, 38/74, 7/75, 9/75, 24/75 
и 38/75) во член 1г став 1 во точка 2 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„На продажбата на дизел-гориво D-2 што се 
врши под условите и на начинот определен во член 
6 од Законот за оданочување на производи и услу-
ги во прометот на организациите на здружениот 
труд на Југословенските железници исклучиво за 
погон на дизел локомотиви, се плаќа основен данок 
на промет на производи по стапка од 16,13%,". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 695 
25 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

24/75) во член 3 став 1 точка 2 стапката: „34%" се 
заменува со стапката: „45%". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 694 
25 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

671. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73 и 36/75), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНА И ДО-
ПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, 
НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО ,УКИНУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за измена и дополнение на Уред-

бата за зголемување, намалување односно укинува-
ње на стапките на основниот данок на промет на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 

672. 

Врз основа на член 5 став 4 од Законот за задол-
жително евидентирање на инвестиционите вложува-
ња („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/75), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ИНВЕС-
ТИЦИОНИТЕ ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВНИ СРЕД-
СТВА ШТО ИНВЕСТИТОРИТЕ ГИ ДОСТАВУВААТ 

ДО СТАТИСТИЧКИТЕ ОРГАНИ 

1. Инвеститорите се должни, во смисла на член 4 
став 1 од Законот за задолжително евидентирање на 
инвестиционите вложувања, најдоцна на 90 дена 
пред донесувањето на одлуката за пристапување кон 
изработка на главниот или инвестициониот проект 
да достават податоци за намераваното инвестиционо 
вложување во основни средства до општинскиот за-
вод за статистика, односно до надлежниот подрачен 
орган за статистика на образецот INV-N, што е от-
печатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

2. Сојузниот завод за статистика ќе го приспосо-
би образецот INV-N за механографска обработка. 

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, инвеститорите се должни податоците за на-
мераваните инвестиции за кои одлуката за приста-
пување кон изработка на главниот или инвестицио-
ниот проект ја донеле по денот на влегувањето во 
сила на Законот за задолжително евидентирање на 
инвестиционите вложувања да достават до општин-
скиот завод за статистика, односно до надлежниот 
подрачен орган за статистика на образецот INV-N, 
најдоцна до 30 октомври 1975 година. 

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

Е. п. бр. 696 
25 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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Забелешки: 

1. Образецот INV-N го пополнуваат организации-
те на здружениот труд, другите самоуправни орга-
низации и заедници и општествено-политичките 
заедници, ако како непосредни инвеститори намера-
ваат да вложат во изградба на нови, реконструкци-
ја, модернизација и проширување на постојни ка-
пацитети во индустријата, земјоделството, шумар-
ството, градежништвото, сообраќајот, трговијата и 
угостителството, занаетчиството, културно-социјал-
ната дејност и дејноста нa државните органи. Со са-
мото тоа како извештај ни единици не се сметаат 
оние инвеститори чии намеравани инвестиции во 
целост се однесуваат на изградба на капацитети за 
производство на предмети за вооружување и опрема 
и изградба на комунални и станбени објекти. Ако со 
иста програма истовремено се планираат и вложу-
вања што подлежат на задолжителна евиденција во 
смисла на член 3 од Законот за задолжително еви-
дентирање на инвестиционите вложувања, извешта-
јот се пополнува само за тие инвестиции. 

2. Во општиот дел на образецот се внесуваат по-
датоци за називот, седиштето и дејноста на органи-
зациите на здружениот труд, на другите самоуправ-
ни организации и заедници и на општествено-поли-
тичките заедници, како инвеститори, и називот на 
објектот на КОЈ се однесуваат намераваните инвес-
тиции. Називот, видовите, гранките, групите и под-
групите на дејноста се даваат според официјалната 
Номенклатура за распоредување според дејностите 
на стопанските и други организации. 

3. Податоците за пресметковната вредност на 
вложувањата и за нивните ефекти (табела 1 и 2) се 
прикажуваат збирно и расчленето спсуред дејностите 
за кои се фактично наменети идните ,инвестиции и 
општините на чија територија ќе бидат објектите 
лоцирани. Исклучок се податоците за изворите на 
финансирањето што се даваат само збирно. Ако е во 
прашање програма што се однесува на вложувања 
само во една дејност чии сите капацитети ќе бидат 
лоцирани на тзриторијата на иста општина подато-
ците од колоната ,,Вкупно" од табелата 1 и 2 се пре-
пишуваат во наредната колона. Во тој случај само 
ќе се разликуваат податоците за дејноста со оглед на 
поинаквиот начин на нивното прикажување во збир-
ната и во другите колони. Во заглавјето на колоната 
„Вкупно" се внесува називот на подгрупата на деј-
носта од официјалната Номенклатура за која пре-
тежно се наменети намераваните инвестиции. Во за-
главјето на другите колони се запишува онаа деј-
ност за КОЈа во целост е наменет соодветниот дел од 
намераваните инвестиции и се распоредува според 
Номенклатурата на чистите дејности на Сојузниот 
завод за статистика и се внесува називот на општи-
ната научија територија ќе биде лоциран идниот об-
јект. 

4. Во табелата 1 вкупната претсметковна вред-
ност на инвестициите се прикажува по основните об-
лици на финансирањето, карактерот на изработката 
и техничката структура. 

5. Под реден број 1.11 се внесуваат податоци за 
износот на динарските и девизните сопствени и 
здружени средства, со кои инвеститорот и другите 
организации што со него здружуваат средства ќе 
учествуваат во финансирањето на инвестиционата 
програма (деловен фонд, средства на амортизацијата, 
издвоени средства и сл.). Овде се прикажуваат и 
вложувањата од буџетот во основни средства на ор-
ганите на управата и другите вложувања. 

6. Под реден број 1.12 се искажуваат предвиде-
ните динарски и девизни кредити на домашни банки. 

7. Под реден број 1.13 се искажуваат странските 
финансиски и комерцијални кредити што инвестито-
рот ќе ги добие непосредно од странски банки, други 
организации и деловни партнери. 

8. Под реден број 1.14 се искажуваат предвиде-
ните кредити од фондовите на самоуправните инте-

ресни заедници, од општествените фондови и од 
средствата за инвестиции од општествено-политич-
ките заедници. 

9. Под реден број 1.15 се искажуваат кредитите 
од организациите на здружениот труд и сл. 

10. Под реден број 1.16 се искажуваат средствата 
на самоуправните интересни заедници и општестве-
ните фондови што ќе се користат без обврска за 
враќање. 

11. Под реден број 1.17 се искажуваат буџетски-
те средства и средствата за инвестиции на опште-
ствено-политичките заедници, без обврска за вра-
ќање. 

12. Под реден број 1.18 се внесува вредноста на 
новиот капацитет под кој се подразбираат инвести-
циите наменети за нови организации на здружениот 
труд или за нови единици во составот на веќе пос-
тојни организации на здружениот труд. Како нов 
капацитет се смета и изградбата на нови сообраќај-
ници. 

13. Под реден број 1.19 се внесуваат инвестиции-
те за преуредување или проширување на ПОСТОЈНИ 
објекти, опрема и уреди заради зголемување на обе-
мот, измена на видот, технологијата на производст-
вото и услугите. 

14. Под реден број 1.20 се внесува вредноста на 
градежните работи, вклучувајќи ја и вградената 
опрема (котли и уреди за централно греење, лифто-
ви, водови и кабли и опрема на далекуводи, елек-
трична разводна мрежа и ТТ водови, челични мос-
тови и хали и др.). 

15. Вредноста на опремата (ред. бр. 1.21 и 1.22) ги 
содржи, покрај вредноста на машините, уредите, ин-
сталациите деловниот и друг инвентар, и трошоците 
на монтажата и транспортот, царината, придонеси-
те, таксите и осигурувањето. Под реден број 1.21 се 
внесува вредноста на домашната, а под реден број 
1.22 - вредноста на увозната опрема, за која се сме-
та сета опрема произведена во странство, без оглед 
на начинот на нејзината набавка. 

16. Под реден, број 1.23 се внесува преостанатата 
вредност на инвестициониот објект (студии, проекти, 
истражни работи, основно стадо, долгогодишни наса-
ди, откуп на земјиште, патентни права и лиценци и 
сл., без вложувања во обртни средства). 

17. Во табела 2 се прикажуваат ефектите од ин-
вестициите изразени во вид на вредност на произ-
водството, прометот или услугите и бројот на нови-
те работни места. 

18. Под реден број 2.11 се внесува вкупната пла-
нирана вредност на просечното годишно производ-
ство за новите капацитети, а за проширување и ре-
конструкција на постојните капацитети — само 
прирастот на производството во однос на состојбата 
пред нивното проширување. Тој податок се прика-
жува само за инвестициите наменети за стопански-
те дејности. За трговијата како ефект се прикажува 
маржата без данокот на промет, а во угостителство-
то — вредноста на услугите без набавените трговски 
стоки. 

19. Под реден број 2.12 се внесува вредноста на 
производството, односно на услугите што или ќе биде 
реализирана нз странскиот пазар или со нивната ре-
ализација ќе се оствари девизен прилив (странски 
туризам и сл.). 

20. Под реден број 2.13 се внесува за новите ка -
пацитети предвидениот вкупен број на нови работни 
места, а за проширување, односно реконструкција на 
постојните капацитети — само зголемувањето на 
работните места во однос на поранешната состојба. 

21. Под реден број 2.14 се внесува (со заокружу-
вање на 1 или 2) одговорот на прашањето дали во 
процесот на производството ќе биде применета до-
машна или странска технологија. За непроизводст-
вените дејности одговор не се дава. 

22. Во првата колона на ред. бр. 2.15 и 2.16 се 
внесуваат податоци за почетокот, односно завршето-
кот на изградбата на целиот инвестиционен обтект. 
Ако во рамките на дадениот инвестиционен објект 
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инвестициите се наменети за различни дејности, за 
секоја дејност (прикажана во посебна колона) се 
внесува годината на почетокот на изградбата или на 
набавката и годината на пуштањето во редовен по-
гон, односно предавањето на употреба на активните 
средства. 

23. Во табела 3 се прикажуваат предвидените 
капацитети на инвестиционите објекти, односно 
опремава во натурални единици на мера. 

24. Капацитетите се искажуваат според групите 
означени за шест месни вредности и во единиците 
на мери како што е предвидено со Номенклатурата 
на капацитетите на инвестиционите објекти на Со-
јузниот завод за статистика, што се користи при 
пополнувањето на Годишниот извештај за инвести-
циите во основни средства за 1974 година (образец 
INV-01). 

25. Во рубриката за забелешки се внесуваат 
кратки дополнителни објасненија за специфичнос-
тите на инвестиционата програма. 

673. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНАТА ЦЕ-

НА ЗА МЕЛАСА 

1. Производителските организации на здруже-
ниот труд можат да ја формираат својата продаж^ 
на цена за меласа до износот од 0,80 динари за 
еден килограм., 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи одредбата под 30 на 
оддел 11 „од гранка 127 — Прехранбена индустрија" 
на точка 1 од Одлуката за формирање на цените 
на поодделни производи и услуги според условите 
на пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 7/74, 
17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 18/75, 33/75 и 
39/75). 

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

Е. п. бр. 697 
25 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен coeet 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

674. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 
22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А ! 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ БЕНЕФИЦИРАНА ЦАРИН-
СКА СТАПКА ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА НА 
ИНДУСТРИЈАТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОБОЕНИ 

МЕТАЛИ ВО 1975 ГОДИНА 

1. Врз увозот на производите наведени во Ре-
шението за одредување пониски царински стапки 
за специфичната опрема на индустријата за пре-
работка на обоени метали и на кабелската индус-

трија („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/72), чие ва-
жење поминало со донесувањето на Одлуката за 
престанок на важењето на прописите за царински-
те контингенти („Службен лист на СФРЈ"", бр. 5/73), 
но со Одлуката за примена на бенефицирани ца-
рински стапки за специфичната опрема на некои 
групации на стопанството, за која пријавата за 
склучената работа на увоз на стоки Л е поднесена 
на надлежната банка до 31 декември 1972 година, 
а увозот ќе се изврши до 31 декември 1974 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 41/73 и 59/73), 
применувањето на бенефицираните царински стап-
ки од наведеното решение е овозможено до 31 де-
кември 1974 година — ќе се примени царинската 
стапка од 10в/о и врз увозот што ќе се изврши во 
1975 година, под услов пријавата за склучената ра-
бота на увозот на стоки за тие производи да Л била 
поднесена на надлежната банка до 31 декември 1972 
година, односно договорот врз основа на кој се 
увезува опремата, според посебни прописи, да бил 
одобрен од страна на надлежните сојузни органи 
на управата до 31 декември 1972 година. 

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

Е. п. бр. 689 
25 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

675. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67. 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 
27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72, и 71/72), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКА ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 

КОРИСТИ ВО ЛЕАРНИЦИ 

1. Врз увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — на специфичната опрема што се користи 
во леарници а се увезува по основ на средствата 
добиени во вид на кредити од Меѓународната банка 
за обнова и развој, за реконструкција и модерни-
зација на леарници, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа, односно во Ре-
ш е н и е т о ^ одредување на пониски царински стап-
ки на увоз на одоедени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/73 и 45/73), во 1975 година ќе се 
применуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број 1 Н а и м е н у в а њ е Цар. 

стапка 

1. 2 3 

84.03/4 Други генератори 
Ех. 
Генератори за производство на 
неутрален гас за тунелски печки 
за термичка обработка на метали 
со неутрална атмосфера 

84.13/1 а Огништа за печки за течни го-
рива 
Ех. 
Горилници за течни горива 
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84.13/16 

84.14/2 

84.14/3 

84.14/4в 

84.17/1д 

84.18/26 

84.20/1 

84.21/1 

84.21/3 

84.22/бд 

84 43/1 
84.43/2 

Огништа за печки за други го-
рива 
Ех. 
Горилници за гасовити горива 10 
Печки и апарати за термичка об-
работка на метали, со неутрална 
атмосфера 
Ех. 
— Тунелски печки за термичка 

обработка на одливки од сив, 
темперуван, нодуларен и чели-
чен лив, со неутрална атмосфе-
ра или без неа 10 

— Коморни печки за термичка 
обработка на одливки со ради-
јациони цевки и неутрална 
атмосфера 10 

Печки за топилници 
Ех. 
Куполни печки, со пречник над 
900 mm 10 
Други печки 
Ех. 
Печки за предгревање влошка за 
топење во електро-печки 10 
Машини и уреди за разладување 
на материјали 
Ех. 
Уреди за ладење песок 10 
Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови ? 

Ех. ! 
Уреди за отпрзшување, со капа-
цитет над 50.000 кубни метри на 
час 10 
Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството ! 
Ех. 1 

Ваги за дозирање шаржа, со амор-
тизери 10 
Машини и апарати за исфрла-
ње песок и пара и сл., за чистење 
на метални предмети 1' 
Ex. I 
Хидро-комори за чистење одливки 
со млаз на вода од висок прити-
сок (над 100 атмосфери) 10 
Други апарати за распрскување 
течности, со пумпи, за разни цели 
Ех. 
Уреди за бојосување леарСки ка-
лапи и јадра по пат на распрску-
вање на премачкувачки средства 10 
Други машини и апарати за ди-
гање, манипулација, натовар или 
истовар и сл. 
Ех. 
— Уреди за дозирање — електро-

магнетни вибрациони додавачи 10 
— Пневматски транспортери, со 

капацитет над 15 кубни метри 
на час 10 

- - Автоматски уреди за шаржи-
рање на куполни и електро« 
-печки за топење метали 10 

Машини за леење под притисок 10 
Машини за центрифугално леење 10 

84.43/3 

84.43/5 
84.43/6 

84.43/7 

Машини. за континуирано 
а) вертикални 
б) хоризонтални 
Машини за калапење 

леење: 
10 
10 
10 

84.43/10 

84.43/11 

84.45/16-2 

84.45/2а-5 

84.45/26-4 

84.45/2В-1 

84.45/2в-2 

Машини за изработка на јатка: 
а) со вдување и впукување 10 
б) за школкести јатки . 10 
в) друго 10 
Машини за транспорт на песок и 
за уфрлање на песок во калапи 
(санслингер) 
Ех. 
Машини за транспорт на песок и 
за уфрлање на песок — пеекома-
ти (санслингери), со капацитет 
над 10 кубни метри на час 10 
Други л енди за леење 
Ех. 
Лонци за леење, изработени од 
силициум карбид 10 
Други конвертори, лонци за леење, 
калапи за леење и машини за ле-
ење за металургијата и за леар-
ници на метали 
Ех. 
— Полу а в т о м а т о в и автоматски 

уреди (линии) за изработка на 
одливки во континуиран процес 
на производството 10 

— Автоматски уреди за влевање 
метали во калапи или коки ли 10 

— Уреди за мешање на потопен 
метал и за додавање на сос-
тојки 10 

Преси со хидрауличен погон 
Ех. 
Хидраулични преси за отсечување 
на вишокот на материјал на од-
ливки, со истовремено дејство во 
повеќе рамнини 10 
Други стругови 
Ех. 
— Специјални стругови за надво-

решна и внатрешна обработка 
на коки ли за центрифугално 
леење, со должина на кокилите 
од 3 и повеќе метри 10 

— Универзални и продукциони 
стругово со височина на шил-
ците над 350 mm 10 

Дупчалки координати^ специјал-
ни и други 
Ех. 
Координати дупчалки 10 
Брусилки за кружна обработка, 
надворешна и внатрешна 10 
Брусилки за рамнб шлифување 
Ех. 
— Брусилки за рамно шлифува-

ње, со тркалезна маса 10 
— Брусилки за рамно шлифува-

ње, со вертикална оска на ра-
ботната површина на масата 
2100X600 m m 10 

— Брусилки за рамно шлифува-
Јве, со вертикална оска и со 

I лончесто точило во масата 16 
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84 45/2в-4 Специјални брусилки 
Ех. 
Специјални програмиран« брусил-
ки за шлифување одливки на 
блок и глава на мотори 10 

84.45/2в-5 Други брусилки 
Ех. ^ 
Брусилки за шлифување одливки 
со рабна брзина од 60 и по-
веќе метри во секунда 1 10 

84.45/2д-1 Глодалки вертикални, хоризонтал-
ни и универзални 
Ех. 
Глодалки со вградена маса во пос-
тамент, со работна големина на ма-
сата 2000X700 mm 10 

84.45/2д-3 Глодалки копирни, специјални и 
други 
Ех. 
— Специјални глодалки за обра-

ботка на поаѓачки површини 
(репорни точки) 10 

— Копирни глодалки со панто-
граф-механизам 10 

- Копирни глодалки вертикални 
со едно вретено, со работна го-
лемина на масата 2000X600 mm 10 

- Копирни глодалки вертикални 
со четири вретена, со работна го-
лемина на масата 2100X700 mm 10 

84.45/2Ѓ-2 Рендиња вертикални, специјални 
и провлекувалки 
Ех. 
Вертикални рендиња 10 

84.45/2е-2 Циркуларни и специјални пили 
Ех. 
— Пили за отсечување на влевни 

системи на одливки 10 
- Специјални уреди — пили за 

сечење мостри за металограф-
ски испитувања 

84.45/2ж Специјални машини за обработка 
со симнување на струганици 
Ех. 
Машини со ротациона турпија 

84.45/2К Машини за лепување и полирање 
Ех. 
Машини за полирање мостри за 
металографски испитувања 10 

84.45/2л Други машини за обработка со 
симнување на струганици 
Ех. 
"— Гравир машини со пантограф 10 
- Машини алатки за обработка 

на метали со електроерозија 10 
84.47/6 Машини за гледање дрво 

Ех. 
Универзални моделарски глодалки 
за дрво со свртувачка глава, со 
минимална површина на работна-
та маса 810X900 mm и со надол-
жен од на масата од 2200 mm и 
повеќе, со тежина на глодалката 
над 1200 kg 10 

84.49/1 Алати за рачна употреба со пнев-
матски погон 1 1 

Ех. 
— Рачни брусилки за обработка 

на одливки 1 1 U 

84 56/6 

84 56/7 

10 

10 

84.59/23 

М 84.59/2К 

85.02/5 
85.02/8 

85.05/2 

85.05/3 

— Рачги пили за отсечување 
влезни системи на одливки 10 

Машини за изработка на леарски 
калапи 10 
Други машини за сортирање, прз-
сзвање. cenaj ШИЈ а перење, кр-
шење, молење и мешање на земта, 
камен, руди и други минерални 
материи во цврста состојба 
Ех. 
— Мешалки за изработка на смеси 

на кал апарати песок, со капа-
цитет пад 30 К7бни метин на 
час, со уред за дозирање ком-
поненти во мешалка или без 
него 10 

— Мешалки за изработка на смеса 
на песок за јатки по топла и 
ладна постапка, со уред за до-
бирање компоненти во мешал-
ка ИЛР без него 10 

— Стационирани дезинтегратори 
(аератоог?) на подготвен л и р -
ски песок, со капацитет над 70 
кубни метри на час 10 

— Дробилки за разбивање — 
дробење на остатоци на запече-
на јатка и калапи 10 

— Мешалки за континуирана из-
работка на смеса на песок и 
вештачки смоли за изработка 
на јатка и калапи 10 

— Подвижни дезиптегратори (ае-
ратори) на подготвен леарски 
песок 10 

— Уреди за регенерација на л шар-
ски песок 10 

Трансфер-линии за ботог/влр.е 
Ех. 
Трансфер-линии за Goiocv г.ан-е на 
одливки 10 
Други машини и механички справи 
Ех. 
-— Автоматски уреди за поцинку-

вани на одливки 10 
— Уреди за завршна обработка на 

одливки по пат на вибрација и 
хемиска постапка 10 

— Преси за збивање на метални 
отпадоци во бали 10 

— Уреди за бојосување на леар-
ски калапи и јатки со потопу-
вање 10 

Електромагнетски глави за дигање 10 
Други електромагнети 
Ех. 
Електромагнетни сепаратори за 
издвојување метални честици, со 
сила од 2000 и повеќе вати 10 
Рачни алати со вграден електри-
чен мотор за рамнење, димензио-
нирање или површинска обработка 
Ех. 
Рачни брусилки за обработка на 
одливки 10 
Кружни и верижни пили 
Ех. 
Рачнц кружни пили за отсечување 
на влевни системи на одливки 10 
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676. 

85.ll / la 

85.11/3 

85 11/4 

90.12/1 

90 22/1 

90.23/2 

90.25 

90.28 

Печки греани со отпор (отпорни) 
Ех. 
- Тунелски печки за термичка 

обработка на одливки од сив, 
темперуван, нодуларен и чели-
чен лив, со неутрална атмос-
фера или без неа 10 

— Коморни печки за термичка 
обработка на темперуван и но-
дулареи лив, со неутрална ат-
мосфера 10 

Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ех, 
Уреди за челно заварување му-
фови на цевки од сив лив 10 
Други печки и др. 
Ех. 
Специјални уреди за чистење од-
ливки со електролак, при истовре-
мено отстранување на вишокот на 
материјалот со воздушен млаз 10 
Оптички микроскопи со големи 
зголемувања, за индустриска мик-
роскоп^ а 
Ех. 
Металографски микроскопи -10 
Машини и апарати за испитување 
метали 10 
Други инструменти I 
Ех. 
Пирометри 10 
Инструменти и апарати за физич-
ки и хемиски анализи 
Ех, 
Апарати за брзо определување на 
јаглерод, силициум и сулфур во 
метал 10 

10 

10 
10 

Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
— Апарати за анализи на метали 

по фотометриски, спектрометри« 
ски и спектрографски пат 

— Апарати за испитување метали 
со ултра звук 

— Електронски пирометри 
2. Царинските стапки од точка 1 на ова реше-

ние ќе се применуваат под услов пријавата за 
склучената работа на увозот за производите од 
точка 1 на ова решение да и е поднесена на над-
лежната банка до 31 декември 1974 година. 

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

Е. п. бр. 690 
15 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист На СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68. 22/68. 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), во врска со 
точка 4 од Одлуката за утврдување на пониска ца-
ринска стапка и такса на увезени стоки и за усло-
вите под кои пониската царинска стапка и увозна-
та такса се применуваат на увозот на производи 
— специфична опрема, репродукциони материјали и 
делови за вградување, што се користат за изградба 
на електроенергетски производствени и преносни 
објекти во електростопанството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ 
ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИС-
ТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ПРЕНОСНИ ОБЈЕКТИ И 
ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТРИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки за специфичната опрема што се 
користи за изградба на електроенергетски произ-
водствени и преносни објекти и диспечерски цен-
три на Заедницата на југословенското електросто-
панство („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/75) во 
точ. 1 и 2 пред зборот: „1974" се додава зборот: 
„1973,". 

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

Е. п. бр. 691 
25 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

677. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
ВО РУДНИЦИТЕ НА БОКСИТ И ВО ПРОИЗВОД-
СТВОТО НА АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА НА 
АЛУМИНИУМ, НА ГЛИНИЦА И НА АЛУМИНИУМ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во рудниците на боксит и во производството 
на аноди за електролиза на алуминиум, на глиница 
и на алуминиум („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/73, 7/74 и 39/74) во точка 1 се вршат следните до-! 
полненија: 
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1) пред тар. број 84.10/1 се додаваат три нови 
тарифни броја, кои гласат: 
„73.22/1а Цистерни, резервоари и сл., со 

внатрешна облога или со топлотна 
изолација ' 
Ех. 
Резервоари со внатрешна облога 
отпорна на минерални киселини, 
со содржина над 60 т ѕ 5 

84.01/4 Други котли 
Ех. 
Котли за производство на пара со 
капацитет 80 t /h и повеќе, со при-
тисок 100 atm и повеќе во проце-
сот на раскубување на боксит и 
напарување на база во процесот на 
производството на глиница 5 

84.05/2а Индустриски турбински парни ма-
шини 
Ех. 
Противпритисочни парни турбини, 
со сила 12 и повеќе MW 5"; 

2) во тар. број 84 10/3 по наименувањето под Ех. 
се додава нова алинеја, која гласи: 

„Специјални центрифугални ар-
терски пумпи, со капацитет 150 
m8/h и повеќе^ за доставување ма-
зут од резервоарот 5"; 

3) по тар. број 84.10/3 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 
„84.10/5 Клипни пумпи 

Ех. 
Клипни пумпи од антиабразивен 
и антикорозивен материјал за 
транспорт на суспензија на боксит 
и база, со капацитет што варира 
од 70 до 180 m3/h, со притисок Q5 
atm 5"; 

4) во тар. број 84.11/4 по третата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„— Вентилатори од антиабразивен 
материјал за отпрашување на 
боксит и глиница 5"; 

5) по тар. број 84.11/5 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 
„84.12/3 Уреди за климатизација, автомат-

ски над 300 т 3 

Ех. 
Уреди за климатизација на про-
стории со вградена мерна, регула-
циона и командна опрема, со ка-
пацитет од 3000 m s /h и повеќе 5"; 

6) во тар. број 84.17/1ѕ по втората алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

,,— Цевни изменувачи на топли-
на, отпорни на база 5"; 

7) по тар. број 84 20/1 се додаваат два нови та-
рифни броја, кои гласат: 
„84.20/2 Мостни ваги за мерење (желез-

нички и колски) 
Ех. 
Мостни колски ваги со автоматска 
регистрација 5 

84.20/4 Други ваги 
Ех. 
Автоматски ваги над 20 t за на-
товар на глиница 5"; 

8) во тар. 6poj 84.22/За по третата алинеја се до-
дава нова алинеја, коча гласи: 

,,— Специјални технолошки мост-
ни кранови со трај фери или 
магнетни кукачки со носивост 
над 5 t, со распон над 10 m 5"; 

9) во тар, број 84.22/5а по втората алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

,,— Плочеети транспортери широ-
,ки над 800 mm, отпорни на аб-
разија, со можност за приспо-
собување Р а бројот на обртите 5"; 

10) во тар. број 84 22 5г по наименувањето цод 
Ех. се додава нова алинеја, која гласи: 

,,— Дигалки со кула со височина . 
25 m и со телескорска стрелка 
долга 25 па, со носивост 25 t, 
за опслужување на автоклави 5"; 

И) вб тар. број 84.22/5д по десеттата алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

„— Полжавни транспортери от-
порни на абразија, со пречник 
над 200 mm за воведување 
глиница во печка 5"; 

12) во тар. број 84.56/7 по осмата алинеја се до-
даваат три нови алинеи, кои гласат: 

„— Уреди за засирување и испла-
з у в а њ е на црвена т^ња (де-
кантери), со пречник над 34 m 
и со височина над 6 m 5 

— Мешалки (хидрспуЈѓпери) за 
хомогенизацита во производ-
ството на глиница од материјал 
отпорен на абразша и корози-
ја, со пречник 4 и повеќе 
метри 5 

'— Уреди за производство на вер-
но млеко 5"; 

13) во тар. број 84 59/2к по четвртата алинеја се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат' 

„— Уреди за испитување автокла-
ви со сулфурна киселина 5 

— Уреди за издвојување на кри-
стален алуминиум хидроксид 
од алуминантен раствор (де-
композери), со капацитет 2 ООО 
и повеќе т ѕ , со пречник над 9 
т , со височина ^7 до 32 т , од 
одморен и полумирен матери-
јал отпорен на база 5"; 

14) по тар. број 84.63/1 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„85.01/26-4 Други трансформатори над 1 ООО 

kg тежина по парче 
Ех. 
Трансформатори со сила 12,5 или 
повеќе MW, отпорни на енергет-
ски удари, со регулација под опто-
варување 5''; 

15) во тар. број 85.19/5 по втората алинѕја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

„—. Разводни уреди со вградени 
апарати за производство на 
глиница 5"; 

16) по тар. број 87 02/Зг се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„87.03/11 Други моторни возила за специ-

јални цели 
Ех. 
Мобилни кранови од специјална 

^ изработка, со фаќач, за претовар 
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на растурен товар и со стрелка од 
над 43 mm 5"; 

17) во тар. број 90.24 по наименувањето под Ех. 
се додава нова алинеја, коза гласи: 

„ - Мерни и регулациони инстру-
менти и апарати за регулира-
н а на работата на уредите за 
производство на глиница 5"; 

18) во тар. број 90.28 по забелешката се додава 
НОЕВ алинеја, која гласи: 

Уреди за мерење, проверува-
ње, анализа, автоматска кон-
трола и регулација на произ-
водството на боксит, алуми-

ниум и за подготовка на аноди 5". 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ ', а ќе се применува врз увозот што се врши 
во 1975 година. 

Е. п. бр. 692 
25 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

678. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49''бб, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, ^2/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ 
ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО НА ЕТИЛЕН И НА ПОЛИЕТИЛЕН 

1. Во Решението за одредување на пониски 
царински стапки за специфичната опрема за произ-
водство на етилен и на полиетилен („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20 73, 25/74 и 28/75) во називот на реше-
нието по зборот: ,полиетилен" се додаваат зборови-
те: „и за транспорт на етилен и пропилен од Југо-
славија во Романија преку цевоводи". 

2. Во точка 1 во уводната реченица зборот: „по-
лиетилен'' се заменува со зборовите: „етилен и по-
лиетилен и за транспорт на етилен и пропилен од 
Југославија во Романија преку цевоводи". 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува врз увозот што се врши 
во 1975 година. 

Е. п. бр. 693 
25 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

679. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа (^Службен лист на СФРЈ4 ', бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68 30^68, 17/69, 27/69. 
52/69. 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ 
НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА 
ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ЦЕЛУЛОЗА 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки на увозот на специфичната опре-
ма што се користи во производството на целулоза 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74 и 28/75) во точ,-
ка 1 се вршат следните дополненија: 

1) пред тар. број 84.05/2а се додаваат четири 
нови тарифни броја, кои гласат: 
„84.01/4 Други котли 

Ех. 
- - Специјални парни котли за го-

рење дрвни отпадоци и стру-
ганици, со степен на термичко 
искористување од над 45% 5 

- Базни котли за регенерација 
на сулфитни и сулфатни бази, 
со степен на термичко искори-
стување од над 60% 5 

84.02/1 Екоиомизери 
Ех. 
Економизери за специјални и баз-
ни парни котли од тар. број 84.01/4, 
утврдени со ова решение 5 

84.02/2 Предгреј ачи 
Ех. 
Предгрејачи за специјални и баз-
ни парни котли од тар. број 84.01/4 
утврдени со ова решение 5 

84.02/4 Други помошни уреди 
Ех. 
Други помошни уреди за специ-
јални и базни парни котли од тар. 
број 84.01/4, утврдени со ова ре-
шение 5"; 

2) во тар. број 84.05/2а по наименувањето под 
Ех. се додава нова алинеја, која гласи: 

,,— Парни турбини кондензацио-
ни со одземање на силата и 
противпритисочни, со сила од 
6000 до 30000 kW 5"; 

3) во тар. број 84.10/2 по втората алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„,— Запчести пумпи за транспорт 
на суспензија од целулозни 
влакна, со концентрација над 
4% 5"; 

4) во тар. број 84.11/16 по наименувањето под 
Ех. се додава нова алинеја, која гласи: 

,,— Вакуум пумпи изработени од 
материјал отпорен на агресив-
ни хемиски материи 5"; 

5) во тар. број 84.11/2 по наименувањето под 
Ех. се додава нова алинеја, која гласи: 

„— Безма елени компресори за 
агресивни гасови 5"; 
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в) по тар. број 84.11/4 се додаваат три нови та-
рифни броја, кои гласат: 
„8-1.12/5 Други машини за климатизација 

Ех. 
Уреди за одржување на темпера-
турата и влагата во сушниот дел 
на машина за производство на це-
лулоза 5 

84.13/1а Огништа за печки за течни горива 
Ех. 
Огништа за базни котли 5 

84.13/16 Други огништа за печки 
Ех . . 
Огништа за специјални котли за 
горење дрвни отпадоци и струга-
ници 5"; 

7) во тар. број 84.14/4в по наименувањето под 
Е^. се додава нова алинеја, која гласи: . 

,,— Ротациони печки за печење 
отпадна тиња од вар 5"; 

8) по тар. број 84Л4/4в се додаваат два нови 
тарифни броја, кои гласат: 
„84.17/ 1г Машини и уреди за парење и су-

шење 
Ех. 
Уреди за сушење целулоза 5 

84.17/1е Автоматски машини за дестила-
ција и евапоризација 
Ех. 
Уреди за добивање на метанол, 
фурфурол и терпентин од кон-
дензати во процесот на производ-
ството на целулоза, 5"; 

- 9) во тар. 6poj 84.17/1ѕ по осмата алинеја се до-
даваат ОСЈЧК нови алинеи, кои гласат: 

„— Вакуумски, каскадни и ци-
клонски уреди за напарување 
пепелници 5 

— Изменувачи на топлина отпор-
ни на агресивни хлорни ма-
терии 5 

— Уреди за варење сечка заради 
добивање целулоза со програ-
миран процес на варењето 5 

-=- Уреди за десапонификација 
на тал-сапун во производст-
вото на сулфатна целулоза 5 

— Уреди за производство на 
хлор диоксид 5 

— Уреди за сушење на влажен 
гасовит хлор 5 

— Уреди за концентрација на 
бисулфитни пепелници, со рас-
прскување 5 

— Уреди за добивање протеин и 
јастиви белтачини од пепел-
ница од варење на дрво 5"; 

10) во тар. 6poj 84 18/26 по петтата алинеја се 
додаваат осум нови алинеи, кои гласат: 

,,— Уреди за механичко одвојува-
ње на тал-сапун од ретка пе-
пелница 5 

— Електрофилтери за одвојува-
ње натриум сулфат или маг-
незиум оксид од димни гасови 
на,базни котли 5 

— Ротациони вакуум филтери за 
пречистување на пепелница - 5 

— Ротациони филтери за пречи-
стување на суспензија на кал-
циум карбонат 5 

— Филтер преси за прочистувале 
на електролит - раствор на 
натриум хлорид 5 

— Пречистувачи на суспензија на 
влакна, вибрациони, ротацио-
ни и: цевни 5 

— Дифузиони, вакуум и прити-
с о ц и филтери и филтер-пре-
си за издвојување целулоза во 
фазите на перење, сортирање, 
белење и одводнување 5 

— Машини и уреди за филтри-
рање и пречистување на теч-
ности и гасови во производ-
ството и регенерацијата на пе-
пелници и перење и белење 
на целулоза 5"; 

11) по тар. 6poj 84.21/3 се додава нов тар. број, 
КОЈ гласи: 
„84.22/5д Други м а ш и н и и апарати за дига-

ње, манипулација, натовар или 
истовар и сл. 
Ех. 
— Машини и уреди за истовар на 

дрво од вагони, камиони и шле-
пови, со капацитет над 100 
prm/h за опслужување уреди 
за симнување кора од целулоз-
на дрво 5 

— Уреди за складирање и мани-
пулација на сечка од целулозно 
дрво со помош на воздух 5"; 

12) по тар. број 84.31/3 се додава нов тар. 6poj, 
кој гласи: 
„84.33/а Други машини 

Ех. 
Машини за континуирано сечење 
на цулулоза 5"; 

13) по тар. број 84.47/10 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„84.47/12 Други машини 

Ех. 
Уреди за скратување на долго об-
ло целулозно дрво 5"; 

14) по тар. број 85.19/5 се додаваат два нови 
тарифни броја, кои гласат: 
,,90.24 Инструменти и апарати за мере-

ње, контрола и автоматска кон-
трола на протокот, длабочината, 
притисокот и сл. 
Ех. 
Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола 
во процесот на производството на 
целулоза 5 

90.28 Електрични и електронски ин-
струменти и апарати за мерење, 
проверување, анализа и автомат-
ска контрола 
Ех. 
Уреди за мерење, проверување, 
анализа и автоматска контрола во 
процесот на производството на це-
лулоза 5". 

2. Ова решение влегува во сила наоедниот д^ч 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува врз увозот што се врши 
во 1975 година. 

Е. п. бр. 688 
25 септември 1975 година , 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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680. 681, 

-Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист ца СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67. 54/67, 9/68, 22/68, 30/'68, 17/69, 27'69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД П Л А Ќ А Њ Е ЦАРИНА 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ УВЕЗУ-
ВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗ-

ДУШНАТА ПЛОВИДБА 

1. Врз увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се увезува за 
потребите на безбедноста на воздушната пловидба, 
наместо царинските стапки предвидени во Царин-
ската тарифа односно во Решението за одредување 
на пониски царински стапки на увоз на одредени 
производи („Службен лист на СФРЈ" , бр. 10/73 и 
45/73), ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е Цар. 

стапка 

1 2 3 

85.01/1а-
-2вв и гг 
85.13/6 

те-

85.15/За 
/ 

85.15/Зг 

85.16/2Г 

90.28 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Генератори и мотори други, 
жина над 100 kg по парче 
Телепринтери и слични електрич-
ни апарати 
Предаватели и приемници за (Врс-
к а (бродски, специјални) 
Радиогониометриски станици и 
комплетни уреди за радиолокаци-
ја во сообраќајот (земски радар 
и сл. VOR-ови, маркери) 
Електрични — електронски апа-
рати за контрола на сигурноста и 
за командување во воздушниот 
сообраќај 
Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
— Електрични телеметри за ме-

рење на облачност 
— Електрични анемографи за ме-

рење на правецот и брзината 
на ветар 

— Електрични визибилиметри за 
мерење на видливоста 

Повеќеканални магнетофони за 
потребите на сообраќајот 

2. Царинската стапка „Сл." ќе се примени и 
врз увозот на делови за специфичната опрема од 
точка 1 на ова решение, без оглед на тоа дали тие 
делови при увозот се распоредуваат во тарифните 
броеви опфатени со ова решение или во други та-
рифни броеви на Царинската тарифа. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 март до 31 декември 
1975 година. 

Е. п. бр. 698 4 

25 септември 1975 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

92.11/3 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Врз основа на член 54 од Основниот закон за 
службата за безбедност на пловидбата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/64 и 47/65), претседателот на 
СОЈУЗНИОТ комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ЦРАВИЛНИКОТ ЗА ПЛОВИД-
БАТА ПО ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

Член 1 
Во Правилникот за пловидбата по внатрешните^ 

пловни патишта („Службен лист на СФРЈ" , бр/ 
14/70 и 12/73) во член 10 точка 1 под б) зборовите: 
„(само за пловила наменети за преврз на стоки)" се 
бришат. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 818/7 
18 септември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Бошко Димитриевиќ, с. р. 

682. 

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за југо-
словенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ" , бр, 2/74), 
сојузниот секретар за пазар и цени издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО 
М О Ж А Т ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО 
СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И СО ТЕХНИЧКО УПАТ-
СТВО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА КОИ ЗА ВРЕМЕ 
НА ГАРАНТНИОТ РОЌ; МОРААТ ДА БИДАТ 
ОБЕЗБЕДЕНИ СЕРВИСНО О Д Р Ж У В А Њ Е И ПО-
ТРЕБНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, КАКО И ЗА НАЈ-
МАЛОТО Т Р А Е Њ Е НА ГАРАНТНИОТ Р О К ЗА 

ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Производите што, во смисла на член 50 став 1 
од Законот за југословенските стандарди и за нор-
мите на квалитетот на производите, организациите 
на здружениот труд можат да ги пуштаат во промет 
само ако с ^ снабдени со гарантен лист и со техни-
чко упатство, се: 

1) акустични апарати и оптичко-акустични апа-
рати (радиоприемници, телевизиски приемници, 
магнетофони, диктафони, магнетоскопи, грамофони 
и за јакнувачи и др.); 

2) електрични апарати (бојлери, шпорети, ра-
дијатори, пегли, греалки и др.); 

3) апарати, односно уреди за ладење, за загре-
вање и за климатизација (фрижидери, нафтени и 
гасни печки, термоакумулациони печки, печки со 
трајно жарење, собни вентилатори и др.); 

4) други електрични апарати (правошмукалки, 
апарати за мазнење и стружење на паркет, апарати 
за перење, цедење и сушење на рубелина, апарати 
за перење на садови, миксери, апарати за производ-
ство на сокови и други слични апарати за домаќин-
ство, како и апарати за бричење и стрижење, апа-
рати за сушење коса и др.); 

5) електрични акумулатори и стабилизатори; 
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в) машини за шиење и машини за плетење; 
7) машини за пишување, машини за сметање и 

апарати за копирање; 
8) телефонски апарати; 
9) патнички и товарни автомобили, комби-авто-

мобили и автомобилски приколки; 
10) земјоделски трактори и нивни приколки, 

мотоцикли, мопеди, скугери и велосипеди; 
И) машини и уреди за потребите на земјодел-

ството (комбајни, вршалки, триери, елеватори, Са-
моодни и приклучни машини за ѓубрење, садење, 
прашење, косидба и берба на плодови и др.); 

12) мотори Со внатрешно согорување; 
13) гуми за сите возила и за земјоделски ма-

шини; 
14) фотографски апарати, апарати за зголему-

вање на фотографии и светломери; 
15) кино и фото-камери; 
16) медицински и слични апарати (апарати за 

подобрување на слухот, апарати за масажа и др.); 
17) часовници чија продажна цена е над 100 

динари; 
18) спортски реквизити чија продажна цена е 

над 100 динари, спортски моторни чамци и мотори 
за чамци; 

19) спортско и ловечко оружје ; 
20) музички инструменти ЧИЈ а продажна цена е 

над 250 динари; 
21) куќни, канцелариски и школски мебел; 
22) куќни ваги; 
23) детски колички. 
2. За производите од точка 1 на оваа наредба, 

освен за куќни, канцелариски и школски мебел и 
гума, организацијата на здружениот труд мора за 
времетраењето на гарантниот рок да обезбеди сер-
висно одржување и потребни резервни делови. 

3. Времетраењето на гарантниот рок за про-
изводите од точка 1 на оваа наредба го определува 
организацијата на здружениот тр!уд што го издава 
гарантниот лист, со тоа што тој рок да не може да 
биде пократок, и тоа: 

1) за производите наведени во одредбите под 10, 
12 и 20 — од шест месеци; 

2) за производите наведени во одредбите под 9 
и 13 — од шест месеци или поминати 10.000 кило-
метри; 

3) за производите наведени во одредбите под 1, 
2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 и 23 - од двана-
есет месеци; 

4) за производите наведени во одредбите под 7 
и 19 — од осумнаесет месеци; 

5) за производите наведени во одредбите под 6 
и 8 — од дваесет и четири месеци. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа н а -
редба престанува да в а ж и Наредбата за определу-
вање на производите што можат да се пуштаат во 
промет с^мо ср гарантен лист и на производите за 
кои мораат да бидат обезбедени сервисно одржу-
вање и потребни резервни делови („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 47/68 и 21/69). 

5. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ" . 

Бр. 523/1 
17 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за пазар и цени, 
Имер Пула, с. р. 

683. 

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за пре-
миите за млеко и згоени телиња, Јуниња и јагниња 
и за компензациите за свежо месо („Службен лист 
на СФРЈ44, бр. 28/75), во спогодба со сојузниот сек-
ретар за пазар и цени и со сојузниот секретар за 
финансии, претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИ-
НОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА 
МЛЕКО И ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА, ЈУНИЊА И ЈАГ-
НИЊА И ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА СВЕЖО 

МЕСО 

1. Во Наредбата за начинот на остварување на 
премијата за млеко и згоени телиња, јуниња и ј а г -
ниња и за компензациите за свежо месо („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 29/75) во точка 3 во одредбата 
под 2 на крајот точката и запирката се заменуваат 
со точка и по тоа се додава нов став 2, кој гласи: 

„За телиња, јуниња и јагниња произведени во 
кооперација со индивидуални производители пот-
врдата од став 1 на ОЕаа одредба ќе се издаде ако 
при регистрацијата на договорот е поднесен ди-
ректно или преку асоцијациите и список на инди-
видуалните производители (име и презиме и ж и в е а -
лиште на кооперантот со кој е склучен договор за 
тоа производство);". 

2. Во точка 6 се додава нов став 2, ко ј гласи: 
„Организациите на здружениот труд се должни 

во рок од 30 дена од денот на наплатата на преми-
јата за телиња, јуниња или јагниња произведени во 
кооперација со индивидуални производители, таа 
премија да им ја исплатат на индивидуалните про-
изводители за чии телиња, јуниња или јагниња 
оствариле премија.11 

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

Бр. 8-2625/1 
23 септември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

Иво Куштрак, с. р. 

684. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, ор-
га1тзациите на здружениот труд што се занимаваат 
со производство на шеќер и Сојузниот извршен со-, , 
вет склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА 
ЦЕНИТЕ ЗА ШЕКЕР И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ДОМАШНИОТ ПАЗАР СО ПОТРЕБНИ КОЛИЧЕС-

ТВА ШЕЌЕР 

Член 1 
Во Општествениот договор за цените за шеќер и 

за обезбедување на домашниот пазар со потребни 
количества шеќер („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
61/74 и 37/75) во член 4 став 1 точка 3 бројот: „2,05" 
се заменува со бројот: ,Д". 

Чл^н 2 
Во член 15 зборовите: ,.31 декември 1975 година" 

се заменуваат со зборовите: „1 септември 1976 го-
дина". 
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Член 3 
ОВОЈ општествен договор влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а 
ќе се применува од 1 септември 1975 година. 

29 септември 1975 година 
Белград 

За Сојузниот извршен 
совет, сојузен секретар 

за пазар и цени, 
Имер Пуља, с. р. 

За Пољопривредно-прех-
рамбени комбинат — Ж у -
па ња, Индустрија шеќера 
и врен-.а ,,Борис Кидрич" 

— Жупања, 
Херман Сајдл, с. р. 

За ЗемЈоделско-индустри-
ски комбинат , Пелагонија" 
— Битола, Фабрика за 
шеќер, квасец, ш пир пту с 
и ј е л е н а киселина — Би-

тола, 
Чобанов Андон, с. р. 

685. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, ор-
ганизациите на здружениот труд што се занимаваат 
со производство на масло за јадење и Сојузниот 
извршен совет склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА 
ЦЕНИТЕ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР СО ПОТРЕБ-

НИ КОЛИЧЕСТВА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 

Член 1 
Во Општествениот договор за цените за масло 

за јадење и за обезбедување на домашниот пазар со 
потребни количества масло за јадење („Службен 
лист на СФРЈ", бр 61/74) во член 1 точка 1 бројот: 
„10,90" се заменува со бројот: „11,60". 

Член 2 
Член 4 се менува и гласи: 
„Производителите на масло се согласни од сред-

ствата што ќе ги остварат со продажбата на масло 
на домашниот пазар по цените од член 1 на овој 
општествен договор да издвојат износ од 0,80 динари 
за еден килограм, односно за еден литар продадено 
масло за јадење произведено од домашни суровини, 
за зголемување и проширување на капацитетите за 
производство на масло за јадење заради зголемува-
ње на производството на масло за јадење во Југо-
славија. 

Производителите на масло се обврзуваат изно-
сот од став 1 на овој член да го пресметуваат и из-
двојат и за сите количества на масло за јадење про-
изведено од домашни суровини, вклучувајќи ги и 
количествата што ќе ги преработат или на друг на-
чин сами ги користат." 

Член 3 
Член 5 се менува и гласи: 
„Производителите на масло се согласни со свое-

то производство и со увоз на масло за јадење, во 
рамките утврдени со овој општествен договор (член 
4 став 1), што ќ е го изврши Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи (во натамошниот 
текст: Дирекцијата), да обезбедат потребни коли-
чества на масло за јадење за домашниот пазар/1 

Член 4 
Член 6 се менува и гласи: 
„Производителите на масло ќе ги издвојат сред-

ствата од член 4 на овој општествен договор На по-
себна сметка к а ј Службата на општественото кни-
говодство к а ј која имаат жиро-сметка." 

Член 5 
Член 7 се менува и гласи: 
„Износот од член 4 на овој општествен договор 

производителите на масло ќе го пресметуваат и из-

За Пољоприв редни ком-
бинат „Београд" - Ин-
дустрија шеќера и врења 

— Белград, 
Михајловиќ Љубомир, с р. 

За Пољопривредно- индус-
т р и с к и комбинат „Ќуп-
рија", Фабрика шеќера — 

Ќуприја, 
Ќулафиќ Мирослав, с. р. 

За Индустријско-пољо-
привредни комбинат ,,Сер-
во Михаљ", Фабрика ше-

ќера — Зрењанин, 
Крстиќ Милорад, с. р. 

За Комбинат „Врбас", 
Фабрика шеќера — Врбас, 

Жарковиќ Шпиро, с. р. 

За Индустријско-пољо-
привредни комбинат „Цр-
венка", Фабрика шеќера и 

шпирита — Црвенка, 
Бакоч Радован, с. р. 

За Фабрика шеќера — 
Ковин, 

Миловановиќ 
Милован, с. р. 

За Агроиндустријски ком-
бинат „Сента", Фабрика 

шеќера — Сента, 
Ковач Герг, с. р. 

За Пољопривредно-индус-
ТРИЈСКИ комбинат „Сир-
миум", Фабрика шеќера — 

Сремска Митровица, 
Стојшиќ Никола, с. р. 

За Пољопривредно-индус-
т р и с к и комбинат, Фабри-

ка шеќера — Пеќ, 
Марковиќ Бранко, с. р. 

За Индустрииско-пољо-
привредни комбинат Оси-
јек, Творница шеќера и 

кандита — Осиек, 
Рознер Мартин, с. р. 

За Пољопривредно-индус-
тријски комбинат „Беље", 
Творница шеќера — Бели 

Манастир, 
Тормаш Фрањо, с. р. 
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двојуваат месечно, до десеттиот во месецот за из-
минатиот месец. 

Производителите на масло што во рокот од став 
1 на овој член не ќе го издвојат износот од член 4 
на овој општествен договор се обврзуваат да платат 
на неиздвоениот износ камата по стапка од 12% 
годишно од денот на втасаноста на обврската до 
денот на издвојувањето." 

Член 6 
Во член 8 ст. 1, 2 и 3 зборовите: „став 1 точка 1" 

се бришат. 

Член 7 
Член 9 се менува и гласи: 
„Сојузниот -извршен совет ќе обезбеди Дирек-

цијата да врши увоз на масло за јадење според 
важечките прописи, како и вршење надзор во по-
глед на остварувањето на тој увоз и надзор во по-
глед на пласманот на увезеното масло за јадење на 
домашниот пазар." 

Член 8 
Член 10 се менува и гласи: 
„Производителите на масло се обврзуваат дека 

количествата на суровините потребни за производ-
ство на масло за јадење ќе ги купуваат само од 
Дирекцијата." 

Член 9 
Чл. 11 и 12 се бришат. 

Член 10 
Член 13 се менува и гласи; 
„Производителите на масло се согласни да депо-

нираат ка ј Сојузниот комитет за земјоделство по 
десет бланко акцептни налози заради обезбедување 
на извршувањето на своите обврски од член 4 на 
овој општествен договор. 

Ако производителите на масло во рок од член 7 
на овој општествен договор не ги извршат своите 
втасани обврски според овој општествен договор, 
Службата на општественото книговодство, врз ос-
нова на акцептниот налог што ќе го пополни Сојуз-
ниот комитет за земјоделство, износот на ненами-
рената обврска ќе го пренесе од жиро-сметката на 
производителот на масло на посебна сметка на про-
изводителот на масло." 

Член 11 
Член 14 се менува и гласи: 
„Обврската за издвојување на средствата според 

член 4 од овој општествен договор престанува на 
31 декември 1980 година." 

Член 12 
Овој општествен договор влегува во сила на-

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

29 септември 1975 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет 
сојузен секретар за 

пазар и цени, 
Имер Пуља, с. р. 

За Фабрика уља и биљне 
масти „Витал" — Врбас, 

Чизмар Михаило, с. р. 

За Индустрија уља -
— Зрењанин, 

Јањиќ Спасоје, с. р. 

За Творница уља— Загреб, 
Акшија Никола, с. р. 

За Индустрија биљних ма-
сноќа и алкохола „Бимал" -

— Брчко, 
Џиндиќ Фадил, с. р. 
За Фабрика уља — 

Крушевац, 
Васовиќ Љубинка, с. р. 

За Фабрика за масло „Бла-
гое Горев — Титов Велес, 

Попов Миле, с. р. 

За Фабрика уља и бшвне 
масти „Милан Зечар" — 

— Урошевац, 
Ферати Сулејман, с. р. 

За Индустрија уља — ,,Инус'4 

— Сомбор 
Бериќ Богдан, с. р. 

За Творница уља — Индус-
тријско-пољопривредни ком-

бинат „Осијек" — Чепин, 
Шепер Златибор, с. р. 

За Товарна оља „Ољарица" -
— Крањ, 

Смолникар Квота, с. р. 
За Товарна оља — Словенска 

Бистрица, 
Бидовец Славко, с. р. 

За Фабрика уља и сокова 
„Требјеса" - Стари Бар, 

Маројевиќ Радоје, с. р. 

За Прво далматинец индус-
т р и с к о подузеќе „Радеље-

виќ" — Дубровник, 
Лорензини Антун, с. р. 

За Пољопривредни комбинат 
„Дунавка" — Велико Гра-

диште, 
Стевиќ Слободан, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Нормите на квали-
тетот на садниот материјал на земјоделски расте-
нија; што се составен дел на Правилникот за нор-
мите на квалитетот, пакувањето, пломбирањето и 
декларирањето на садниот материјал на земјодел-
ски растенија, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр, 45/75, се поткрала долунаведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА НОРМИТЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА САДНИОТ 
МАТЕРИЈАЛ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА, 
ШТО СЕ СОСТАВЕН ДЕЛ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НОРМИТЕ НА КВАЛИТЕТОТ, ПАКУВАЊЕТО, 
ПЛОМБИРАЊЕТО И ДЕКЛАРИРАЊЕТО НА САД-
НИОТ МАТЕРИЈАЛ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕ-

НИЈА 

Во точка 9 став 2 наместо: „10 cm" треба да 
стои: ,ДО mm". 

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград 
23 септември 1975 година. 
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У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ 

I 

Се отповикува 
Драгољуб Вуица од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Источна Репуб-
лика Уругвај. 

II 

Се назначува 
Борис Миљовски, досегашен началник на Упра-

вата за информации и култура во Сојузниот секре-
таријат за надворешни работи, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Источна Репуб-
лика Уругвај. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр 10 
15 септември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ЛИБАН 

I 
Се отповикува 
Милиќ Бугарчиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република Ли-
бан. 

II 

Се назначува 
Нусрет Сеферовиќ, советник на сојузниот секре-

тар за надворешни работи, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Република Либан. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

XV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. И 
18 септември 1975 година 

Белград 

Претседател 
- на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУНИС И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ТУНИС 

I 1 

Се отповикува 
Драгољуб Петровиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Тунис. 

II ' ' 

Се назначува 
Берислав Бадурина. помошник-сојузен секретар 

за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Тунис. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 12 
18 септември 1975 година 

Белград 

» Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито« С. р. 
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Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
З А О Т П О В И К О Д Д О Л Ж Н О С Т А И З В О Н Р Е Д Е Н И 
О П О Л Н О М О Ш Т Е Н А М Б А С А Д О Р Н А С О Ц И Ј А Л И С -
Т И Ч К А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А -
В И Ј А В О Р Е П У Б Л И К А Ф Р А Н Ц И Ј А И З А Н А З Н А -
Ч У В А Њ Е И З В О Н Р Е Д Е Н И О П О Л Н О М О Ш Т Е Н А М -
Б А С А Д О Р Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Ф Е Д Е Р А Т И В -
Н А Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А В И Ј А В О Р Е П У Б Л И К А 

Ф Р А Н Ц И Ј А 

I 

Се отповикува 
Нијаз Диздаревиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на СОЦИЈ а листичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Фран-
ција. 

П 

Се назначува 
Радомир Радовиќ, амбасадор во Сојузниот секре-

таријат за надворешни работи, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Франција. 

Ш 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

I V 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 15 
18 септември 1975 година 

Белград 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот н а 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН IT 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКИ РЕПУБЛИКИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР it А 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ 

I 

Се отповикува 
Милорад Пешиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Сојузот на Совет-
ските Социјалистички Републики. 

II » 

Се назначува 
Јоже Смоле, член на Претседателството на Цен-

тралниотхкомитет на Сојузот на комунистите на Ју -

гославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во СОЈУЗОТ на Советските Социјалистички Ре-
публики. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе ,го 
изврши ОВОЈ указ. , ^ 

( 
I V 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 16 
18 септември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Хасани Џеладина Јусуф, Јаковљевић Васе Сте-
ван, Малићи Халита Авдиљ, Пајевић Прокопија 
Бранка, Перић Тодора Фиља, Шеху Ибрахима 
Гурби, Шкурти Халима Хајрулах, Трајковиќ Мла-
дена Радомир, Вокши Исмаила Хасан; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО ,СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Абази Фетаху Даут, Арапи Ахмета Сафет, Б а -
кали Махмута Исмет, Дуталић Сретена Крсто, Ђе-
кић Милутина Ксенија, Ђорђевић Вељка Цветко, 
Фазлија Салиха Ризо, Глигоријевић Трифуна Ни-
кола, Хоти Нуѕепа Дин, Илић Славка Радивој е, Ис-
маили Исмаиља Осман, Јакшић Д митра Светислав, 
Јанковић Николе Душан, Јовановић Ра јка Чедомир, 
Јовановић-Пајевиќ Прокопија Стана, Јовановић 
Станоја Станимир, Кајтази Туна Филип, Ковани-
-Илић Славка Радмила, Крчељи Авдула Рамадан, 
Леши Марка Тун, Милидраговић Панте Никола, 
Морина Абдула Минир, Неља Сулејмана Хилми, 
Ображда Незира Хазир, Паламаревић Димитрије 
Власта, Паљић - Петра Веселин, Павловић Милоша 
Милоје, Петршани Дина Шаиб, Салиу Гафура Кур-
теш, Стојковић Здравка Душан, Стојковић Димитри-
ја Танасие, Шачири — Мусљиу Мухарема Менсуре, 
Торнански Денда Гаја Милена, Вучић Велимира 
Александар, Здравковић Тодора Драган, Зумберај 

Весеља Ферат, Живић Сава Зора; 

1 Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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- за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Пршендић Цвеје Апостол. Вранићи Далипи Ра -
мадан, Здравковић-Андријевић Андреје Момирка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Арсић Зари је Мирко. Башчаревић Новице Ву-
које, Бећири Зеће Шаћир, Цана-Муса Хасан Ис мет, 
ЦанаЈ Шаћира Фејзулах , ЦветковићгРајчић Дра-
гољуба Благица, Читак Хасана Осман, Девчић Ј о -
вана Добривоје, Димић Станка Станислав, Дукић 
Николе Милица, Џибо Ахмета Џемал, Ђокић Марка 
Божидар, Хадри Шаип Фахридин, Харачија Махмут 
Хида, Хоџа Идриз Каплан, Хоџа Салиха Мустафа, 
Ивксгеић Лазара Лазар, Јанићијевић Мите Драшко, 
Јосифовић Станка Србољуб, Јовановић Стаје Ми-
лија, Јурчић Антона Богдан, Кијачић Душана Б р а -
нислав, Костић Коста Петар, К о ж и н Јосифа Ми-
хајло, Краснићи Камбера Ружди; 

Маљуга Владимира Светислав, Марковић Нова-
ќ е Милош, Марковић Сима Србољуб, Мехмети Бејта 
Хамза, Милосављевић Станка Станислав, Муља-Су-
лејмаиа Зухра, Назми Шућури Јунику, Николић 
Ристе Никола, Радосавл^вић Филипа Хранислав, 
Ристић Спаса Србољуб, Самарџић Андриј е Борислав, 
Самарџић Вељка Митар, Самарцић Гаврила Обрен, 
Сојева Тахира Ферат, Спахија Хаљит Етхем, Ста-
нишић Николе Петар, Стојановић Ж и в к а Боривоје, 
Сутај Халита Али, Шешлија Павла Лепка, Шутако-
вић Ј е ф т е Станко, Томић Сибина Јован, За јми Ј а -
хија Газменд, Здравковић-Андријевић Андреј е Мо-
мирка, Здравковић-Ристић Филипа Надежда, Ж и в -
ковиќ Глигорије Слободан; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО Б Р О Н З Е Н 
ВЕНЕЦ 

Алија Алије Тафиј , Дреница Рагипа Кадр, Ђо-
кић Марка Тинко, Кокотовић-Кулаш Лазара Вида, 
Крстичић-Бонтић Милисава Драгица, Марковић 
Душана Јордан, М и л е т и ќ Димитрија Живодин, 
Станковић Ристе Славко, Трајковић Јована Ђорђе; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ахмети Сулејмана Хасим, Аслани Шерифа Р е -
џеп, Ба јрактари Јусуфи Фаик, Ба јрами Рамадани 
Али, Накије Исљама Кадри, Бериша Сали Хабиб, 
Бинака ј Рама Фазли, Ценај Садри Укшин, Дева-
- Б а к а л и Бајрама Наније, Димић Зарије Реља, Дусхи 
Qamila Алберт, Џемајли Ћазима мр. Ћамиљ, Ђор-
ђевић Михајла Десанка, Фазли је Шерифа Бектеш, 
Фејзулахи-Бојовић Милована Даница, Гаши Ибра-
хима Фазли, Хадјоли Зумера Рамадан, Илић Станка 
Драгомир, Јанићевић Ста лета Симо, Јевтовић Ј е в -
тимија Миленко, Кастрати Џељадина Хасан, К љ а -
ићи Азира Рифат, Коаснићи Авдулах Рама, Крстић 
Стојана Васиљко, Љ у ж а Асима Муртеза: 

Малићи Асана Вебија, Маљоку Ибрахима Адем, 
Манић Тома Чедомир, МарЈановић Младена Мира, 
Миленковић Петра Анђелко, Павловић Милоша 
Илија , Павловић CTOIKO Јован Рани Сахита Хаки, 
Рача Салиха Мазлум, Реџа Јонуз Назми. Ризе Та -
ира Анифег Симић Коста Пера, Стојановић Добро-
сава Душан, Стојковић Стојана Кузман, Суља Су-
дејмана Реџеп, Шлаку-Кабаши Нећмије, Шпаравала 
-Сли1епчевић Зари је Риста, Трајковић Наска Петар, 
Вокра ј Марк Деда, Вујовић-Паражанин Благоје 
Зорка, Здравковић Тодора Тома Зејнели Абдулаха 
Бислим, Зејнели Фората Шефки, Ж е о к а - Б и н и ш и 
Риза Халиме, Ж е р к а Шаиб Зељнељ, Живковић Р а -
дeтev Душан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абази Абаза Азем, Абдулаху Алите Шефки, 
Ахмети Ахмета Салих,. Ајдари Абаза Алија, Ајети 
Рамадана Бурхамедин, Алиу Ферика Али, Амети 
Исена Ибиш, Анћелковић Вељка Александар, Ан-
тони Ђона Лоренц, Арифи Мехмета Хабиб Арифи 
Рушите Селим, Арсић Ивко Радомир, Аслани Дур-
м и л и Шабан, Аземи Рустема Хисен, Б а ћ а ј Хасана 
Мухарем, Бахти јари Халита Тефик , Бар јактари 
Хисена Хаљим, Б а к а х л и Ба јрама Зејнел, Баки ј а 
Сељима Џевдет, Барбулуши Азиза Ђемаиљ, Бендић 
Миладина Живко , Бериша Шабана Адем, Бериша 
Исуфа Али, Бериша Мурата Исмаиљ, Бериша Та -
хира Исмаил, Берош Мате Анте, Бит^ћи Садика Ш а -
бан, Брезница Ба јрама Мухарем, Брудао Јура ја 
Теодор, Бањаку Небиха Abdyl, Буњаку Алије Шу-
кри, Бурги-Дева Муслафе Нијази; 

Цуцуревић-Петровечки Мартина Даница, Цури 
Салиха Расим, Чапари^Рефа Ђакуш, Чела ј Халила 
Зенум, Ћаркаџи ја Ахмета Муса, Даци Хамди Мур-
теза, Дамјановић Миливоја Блажо . Декић Славка 
Пауница, Дема Бедри Решат, Деримановић Милана 
Јован, Дева Сулејмана Халит, Дева Али Схемседтш, 
Домазетовић Тодора Живко , Драгидела Мустафе 
Хамдија, Дрмаку Џумшита Хиљми Дурковић Арса 
Аринка, Души Суље Осман, Души Ћамила Петрит, 
Ђидода Ђока Пренка, Ђоца ј Мехмета Дин, Ђорће-
вић Димитрија Љубомир, Ђурковић Вошка Ђорђе, 
Ефендија Реџепа Ејуп, Елези Муса Џавит, Фехми 
Брахима Шулемаја , Гаши Џемаља Мехмет, Гени 
Рама Тахир, Главић Милана Алексанлао. Глигопи-
јевић Алексе Јордан, Тој ани Бардхеца Хиљ, To5iy-
бовић Вучића Миодраг; Горани Саљима Јусуф; 

Хаџимуса Незифа Реџеп, Хасћизалар Тахира 
Шани, Хамза Тефика Неџмедин, Хашани Илијаза 
Вехап, Хима Ређепа Бећир, Хода Дурака Саит, 
Хондози Реџепа Халим, Ибрахими Ј а х ј а Јусуф, 
Ибрахими Беча Укшин, Илић Крсте Синадин, 
Имери Рамиза Ј а х ј а , Исаљами Сахита Нехат, Ив-
ковић Вељка Александар, Јачимовић Саве Б о ж и -
дар, Ј ахири Јахира Раиф , Јанићијевић Јевта Р а -
домир, Јовановић Петра Роза јли ја , Јовановић Вели-
чка Стоислав, Јовић Драгољуба Миомир, Кабаши 
Иса Ислам, Кабаши Исмаила Реџеп. Капроли Б а ј -
рама Ређеп, К а ј т а з и Љуза Северни, Календери Му-
стафе Ћамал, Кастрати Аљије Черим, Калменди 
Авди Хаљиљ, Кола Нуе Пашк, Кољоли Mvcinie 
Мусљи, Костић Нестора Бранко, Ковачевић Крста 
Дејан, Краснич Идриза Јусуф, Краснићи Н е б а н а 
Ба јрам, Краснићи Мифтара Сали. Krasniqi Ha?ira 
Sefki, Крџић Милутина Максим, К у к а ј Шеремета 
Рифат , Кумнова Хасана Фахри ; 

Лалић Тодора Вељко, Латифи Ћазима Рамадан, 
Лазић Вошка Часлав, Лазовић-Анђелић Марка Р а -
дојка, Лекић Арса Милутин, Лозани Исмајља Иса, 
Лукић Душана Миодраг, Л у ж а Мухарема Масар, 
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Luza Osmana Zaqirja, Љатифи Љатифа Рамадан, Ма-
кић Стевана Стојадин, Маљазогу Хисни Рифат, 
Марковић Драгољуба Милорад, Metahysa Нуѕеп 
Мазлом, МиЈОвић Душана Александар, Милић Мир-
ка Радивој^, Мирић Димитрије Јорга, Младеновиќ 
Јосифа Никола, Морина Ибрахима Демо, Морина 
Хетем -Селман, Морина Зећира Тафиљ, Мухађири 
Јашара Сулејман, Мумини "Хамди Фадил, Мурати 
У запра Рамиз, Мурић Јеврема Душан, , Мушкољај-
-Хима Сахита Фехми^е, Нешовић Милоша Миломир« 
Незири Маља Хајдар, Незири Даута Риза, Никче-
вић-Мијушковић Воји^слава Ида, Николић Николе 
Величко, Обрадовић Сима Живојин, Обртинца Му-
харема Рагип; 

Павић Костадина Живојин, ПавлОвић Ивана 
Спиро, Пеја Адема Даут, Петковић-Цветинић Марка 
Невенка, Петровић Марка Лазар, Поповић Милића 
'Миладин, Потера Јусуфа Енвер, Прљаскај Марка 
Људ, Пука Халима Хаки, Рама Алија Расим. v Ран-
добрава Ридван, Масар, Реџа Сулејмона Фатмир, 
Реџић Милосава Предраг, Реџић Јована Станко, 
Haxhep Shyqeri Tarani, Рељић Живојина Момчило, 
Ристић Димитрије Јованка, Росандић Радова на 
Цвија, Росић Јосифа Јован, Салијевић Сокола 
АмдиЈа, Сефа Дестана Дануш, Седапа Сејди Сами, 
Сејдиу Санта Емруш, Секулић-Ђекић Светозара 
Вера, Сељишта Иљаза Лиман, Сичеца Исљам Ари-
фе. Симјановић Стевана Душан, Скакаљевић-Антић 
Живојн на Загорка, Скели Зефа Пред, Скивјани 
Рама дана Муса, Славковић Марка Владо, Со) ева1 

Џет^е Кош,тањева Рагип, Соколови^ Добрисава 
Мара, Сопи Малића Азем, Спахита Хаљима Зејнељ, 
Спасив Стоја Срећко, Станковић Милана Саво, Став-
рић Николе Радомир, Стефановиќ Милорада Живко, 
СтоЈадиновић Ж и в к а Драгољуб; 

Шабани Исуфа Му харем, Шаља Малина Акиф, 
Шарани Тахира п Муртеза, Шеху-Ћерими Фаика 
Адвије, Шеху Реџепа Већир, Шеху-Буњаку Ћазима 
Емиђуљ, Шиљковић Милоша Живан, Шлаку Ју -
суфа Фехми, Шлаку Ахмета Мухарем, Штаткић То-
дора Живко, Шукрија Рамадана Реџеп, Шумаковић 
Благоја Сретен, Танефи-Ђуфка Штра Лирија, 
Тхана Алије Махмут, Тодосић Васиља Благоје, 
Токић Трајка Гојко, Томашевић-Ђорђевић Душана 
Јелица, Тоцић Димитрије Веселин, Топали Арифа 
Камер, Ука Рухона Јонуз, Ука ј Тахира Селман, 
Укмата Ахмета Али, Васиљевић Тома Слободан, 
Величковић Риста Чедомир, Власалиу Ислама Џа-
фер, Враиићи-Бајрами Рама Фетија, Вран а Сефе 
Сабри, Вуксановић Николе Чедомир, Vula Hysni 
Qemail, Вулановић Недељка Мирко, Вунић Назифа 
Хасан, Зај,ми Ибрахима Мехмет, Здпаакоѕић Сто-
јана Драгослав,, Здравковић Милије Ђорђе, Зејну-
лаху Тапира Јусуф, Зека Ејупа Махмут, Златку -
Мухамета Реџеп, Зумберај Весела Мурат, Жуби 
Хасана др Џевдет, Жуби Имера Фазли, Жуби Ет-
хема Хасан; 

- за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Аземи Сељима Азем, Бектеши Бектеша Рафиз, 
Гашхи Реџепа Бајрам, Гојани Пјетера Кољ, Хаљи-
тај Рамадана Садик, Хасани Сејди Исак, Хетеми 
Хетема Осман, Имер Мето Бајра, Имери Имера 
Рустем, Ј ака ј Пјетар Мхил, Јанковић Фиљка Божи-
дар, Јунику Ћазима Абдуљ, Кастрати Азира Осман, 
Кокај Рама Халиме, Лушај Шабана Риза, Љакна 
Ајдина Бислим, Малићи Ѕенеља Сахит, Рашити 

Ајриса Асан, Rexhepi Shbana Xhemail, СтавковиЅ 
Трајка Драгутин, Станковиќ Трајка Станко, Ши-
јаку Рсхмана Брахим, Тхачи Махмута Муса; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аљшићи Јахира Ашим, Авдија Азита Азем, 
Бакали Бајрама Абедин^ Баланца Расима Муса, 
Бејтулаху Шабака Миниб, Бејтулаху Шабана Скен-
дер, Бериша Ука Бинак, Бериша Myftar Есат, Бе-
риша СеЈди Хамди, Благој евић-Шжолић Милана 
Младена, Боранијанишевић-Илић Зафира Даринка, 
Дана Хусни Фаик, Canhasi Ymer Nexhmedin, Џари 
Бајрама Сефедин, Цветковик! Косте Душан, Чађе-
новић Риста Веселин, Чори Чазима Назми, Ћирић-
Ристић Танасија Љиљана, Дајћи Адема Бехије, 
Далладаку Мустафе Гани, Дема Нура Авдуљ, Ђин 
Ђок Августин^ Ђурај У^а Ндрец, Гаш4 Реџепа Бе-
риша, Гасхи Азира Тахир Гаши Мусе Хајдар, Гаши 
-Крушевица Хал ита Саније, Гора ни-За ј ми Зенеља 
Сервете, Гуда Адема Хисен, Гунга Иса Скендер, Ха-
дри Иса Сахит, Хазири Хазира Ешреф, Хоџа А в ду-
ле Идриз;« 

Ибрахимовић-Јобнановић Зафира Стана, Ислам 
Дервиша Дервиши, Исмаили Абедина Абдула, Исма-
и л и Љаха Рухан, Јашари Чазима Сами, Јовановић 
Трифе Драгутин, Кабаши Хајрулаха Ymer, Кастра-
ти Тута Бајрам, Костић Младена Трајко, Краснић 
Алије Рамадан, Крстић Влашков Јордан, Кућућ Гла-
вана Ћерим, Кулудра-Зека Мурата Насибеу Курсани 
Зећира Мурат, Курт Идака Вејсељ, Лазић Чедомира 
Предраг, Лота »Бајрама Ђеладин, Мацула Рамадана 
Фадил, Мандоћ Милована Димитрије, Мандушић-
-Станојевић Томацга Ружица, Манић Влајка Бори-
воје, Маринковић Серафима Живојин, Марковић 
Богдана Љубинка, Мијовић Мартина Веселин, Ми-
ловановић Симеона- Драгољуб, ^Мирковић Живка 
Драгољуб, Митровић Димитрија Момчило, Морина 
Халила Халим, Мукарем Кадрије Емини, Мурина 
Пееја Евзи, Мустафа Салиха Ибрахим, Намак Аде-
ма Касуми, Недељковић - Јордана Милорад, Недељ-
ковић Јордана Живорад, Неља Сулејмана Ремзи, 
Ниђа-Боксхи Муниба Наније, Нуши Хаки Јах ј а ; 

Паљи Марко Нуе, Паљуши Паљуша Фрок. Пет-
к о в и ќ Поповић Љуба Даринка, Полошка Емина 
Скендер, Поповић Ристе Светомир, Пренај Ндуе 
Мхил, Рана Фете Џафер, Радонићи Иса Зија, Радо-
вановић Васе Милорад, Rexhep Isa Nallbani, Ресулк 
Махмута Сејфедин, СахатчиЈа Јусуфа Имер, Саиди-
-Беџети Сервета Нермине, Симић Цвеја Новица, 
Суља Алија Рамо, Шимунец Ивана Аница, Шкодра 
Таира Муса, Шлаку Халима Нешет, Шталоја Ређепа 
Муртеза, Шуљета Сахита Салих, Таћи Хајдина 
Мифтар, Тахири Ћеркина Јануз, Битија Зејнула 
Љатиф, Вујошевић Душана Радоје, Зечевић Радо-
мира Миодраг, Зека Сокола Зија, Жавели Нуѕеп 
Чазим, Житиња Шабана Раиф. 

Бр. 79 
20 мај 1975 година 

Белград 

Претседател на Републиката,' 
Jосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка -'Федеративна Реиублгѓка Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 
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СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 3 октомври 1975 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Франција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Augustin Albert, Andre Tranie; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Henri Desjobert, Lucien Reynes; 

Бр. 84 
23 мај 1975 година 

Белград 

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

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член. 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Либиска Арапска Република 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Yahia Zakaria — амбасадор на Либиска Арапска 
Република во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 

Бр. 86 
23 мај 1975 година 

Белград 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Уредба за дополнение на Уредбата за 
зголемување, намалување односно укину-
вање на стапките на основниот данок на 
промет на одредени производи — — — 1333 
Уредба за измена на Уредбата за измена 
и дополнение на Уредбата за зголемува-
ње, намалување односно укинување на 
стапките на основниот данок на промет на 
одредени производи — — — — — — 1333 
Одлука за содржината на податоците за 
инвестиционите вложувања во основни 
средства што инвеститорите ги доставу-
ваат до статистичките органи — — - 1333 

Страна 
673. Одлука за определување на максималната 

цена за меласа — - - — — — — 1337 
674. Одлука за применување бенефицирана 

царинска стапка за специфичната опрема 
на индустријата за преработка на обоени 
метали во 1975 година - — — — — 1337 

675. Решение за определување на пониски ца-
рински стапки за специфичната ,опрема 
што се користи во леарници — — — 1337 

676. Решение за дополнение на Решението 
за определување на пониски царински 
стапки за специфичната опрема што се 
користи за изградба на електроенергетски 
производствени и преносни обтекти и дис-
печерски центри на Заедницата на југо-
словенското електростопанство — — — 1340 

677. Решение за дополнение на Решението за 
одредување на пониски царински стапки 
за специфичната опрема што се користи, 
во рудниците на боксит и во производст-
вото на аноди за електролиза на алуми-
ниум, на' глиница и на алуминиум — — 1340 

678. Решение за дополненија на Решението за 
одредување на пониски царински стапки 
за специфичната опрема за производство 
на етилен и на полиетилен — — — — 1342 

679. Решение за дополнение на Решението за 
определување на пониски царински стап-
ки на увозот на специфичната опрема 
што се користи во производството на це-

' лулоза - - - - - - - - - 1342 
680. Решение за ослободување од плаќање ца-

рина на специфичната опрема што се уве-
зува за потребите на безбедноста на воз-

душната пловидба — — — — — — 1344 
681. Правилник за измена на Правилникот за 

пловидбата по внатрашните пловни па- ^ 
тишта — — — — — — — — — 1344 

682. Наредба за определување на производите 
што можат да се пуштаат во промет само 
со гарантен лист и со техничко упатство 
и на производите за кои за време на га-
рантниот рок, мораат да бидат обезбедени 
сервисно одржување и потребни резервни 
делови, како и за најмалото траење на га-
р а н т о т рок за тие производи — — — 1344 

683. Наредба за дополненија на Наредбата за 
начинот на остварување на премијата за 
млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња 
и за компензациите за свеже месо — — 1345 

684. Општествен договор за измени на Опште-
ствениот договор за цените за шеќер "и за 
обезбедување на домапишот пазар со пот-
ребни количества шеќер — — — — 1345 

685. Општествен договор за измени на Опште-
ствениот договор за цените за масло за ј а -
дење и за обезбедување на домашниот па г 
зар со потребни количества масло за јаде-
ње - - - - - - - - - - 1346 

Исправка на Нормите на квалитетот на садни-
от материјал на земјоделски растенија, 
што се составен дел на Правилникот на 
квалитетот, пакувањето, пломбирањето и 
декларирањето на садниот материјал на 
земјоделски растенија — — — - — 1347 

Укази — — — — — — — — — — 1348 
Одликувања — — — — — — — — — 1349 

Меѓународни договори — — — — - — 797 

670. 

671. 

672. 


