
Четврток, 12 јули 1973 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 38 ГОД. XXIX 

Цена на овој број е 1 динар 
Претплатата за 1973 година изнесува 
270 динари - Редакција; Улица Јо-
вана Ристика бр 1 Пони фах 226 -
Телефони, централа 650-155: Уредни-
штво 651-885: Служба за претплата 
651 -732! Комерцијален сектор 651-671; 

телено 11756 

481. 

Врз основа на член 15 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 
71/72), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ПАРИТЕТОТ НА 

ДИНАРОТ 
Член 1 

Во Уредбата за паритетот на динарот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 8/73) во член 2 став 2 се 
заменува со два нови става, кои гласат: 

„Курсевите од став 1 на овој член се примену-
ваат при изработката на статистичките податоци. 

Курсевите на странски валути за одредување 
на основицата за пресметување на царина и на 
други давачки, за пресметување на даночните оле-
снеше а при извозот и за девизните квоти што се 
искажуваат во динари, ги утврдува Сојузниот из-
вршен совет." 

Член 2 
Член 6 се менува и гласи: 
„Курсевите за купување и продажба на стран-

ски банкноти, ковани пари, чекови и кредитни 
писма ги утврдуваат овластените банки во рамките 
на Здружението на банките на Југославија, во со-
гласност со Народната банка на Југославија, во-
дејќи сметка за средните (дневни) курсеви на стран-
ските валути од член 4 на оваа уредба и за курсе-
вите на странските банкноти и ковани пари што се 
формиоаат на странскиот пазар. 

Курсевите од став 1 на овој член се примену-
ваат и при пресметување на меѓународни поштан-
ски упатници." 

Член 3 
Ова уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 193 
11 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

482. 

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

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

ЦИНИРАНА СОДА 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 6 октомври 1972 

година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечената цена за калцинирана сода, со тоа 
што производителските организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите постој-
ни продажни цени така што највисоката продажна 
цена за калцинирана сода да изнесува 876 динари 
за 1 тон, при постојните услови на продажбата. 

2, На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 824/7 од 29 јуни 1973 
година. 

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

Претставник на производителите: Соно-хемиј-
ски комбинат „Сода—Со" — Тузла. 

Претставници на купувачите—потрошувачи: 
Индустрија стакла — Панчево, Српска фабри-
ка стакла — Параќин, „Стража" творница 
стакла — Рогатец, Фабрика за стакло и стак-
лена волна — Скопје, Стекларна — Храсчик, 
Фабрика стакла — Арангел овац, Индустрија 
стакла и рудник неметала — Липиќ, „Сапони-
ја" - Осиек, „Мерима" — Крушевац, „Албус" 
— Нови Сад, „Лабуд" — Загреб, „Кишница" и 
„Ново Брдо" — Приштина, „Трепча" — Звечан, 
„Милош Мамиќ" — Земун, „Зорка" — Шабац, 
Товарна кемичних изделков — Храстиик, Фаб-
рика хемијских производа — Прахово и „Југо-
хром" — Јегуновце 

483. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАК-
ТОРИ, МОТОКУЛТИВАТОРИ И ЗА ПРИПАЃАЧ-

КАТА ОПРЕМА ЗА ТИЕ МАШИНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 ноември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за трактори, мотокултиватори 
и за припаѓачката опрема за тие машини, со тоа 
што производителските организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите постој-
ни продажни цени така што највисоките продажни 
цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) мотокултиватори: Дин/парче 
— мотокултиватор TV од 15 КЅ до 15 200 

2) трактори: 
, - трактор TV од 15 КЅ до 28 080 

- трактор TV од 18 КЅ до 31.600 
3) опрема за трактори и мотокултиватори -

постојната продажна цена наголемена за 16'%. 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 353/2 од 2 јули 1973 
година. 

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

Претставник на производителите: „Томо Вин-
ковиќ" — Бјеловар. 
Претставници на купувачите—потрошувачи: 
Кметијско живилски комбинат - Крањ, Бро-
доимпекс — Белград, Пољоопскрба — Загреб, 
Аграријакооп — Загреб, Пољомеханизација — 
Карловац, Петра — Пула, Пољопромет — Кра-

484. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА СТА-
КЛЕНА АМБАЛАЖА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 декември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за стаклена амбалажа, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите ПОСТОЈНИ про-
дажни цени најмногу до 12%, а според специфика-
циите утврдени во документацијата на оваа спогодба, 
при задржување на постојните услови на продаж-
бата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 206/2 од 29 јуни 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: Српска фаб-
рика стакла — Параќин, Творница стакла 
„Стража" - Хум на Сутла, Индустрија за ста-
кло и стаклени влакна — Скопје и Схекларна 
— Храстник. 
Претставници на купувачите-потрошулачи: 
„Звечево" - Славонска Пожега, „Далмаци-)ави-
но" - Сплит, „Марјан Вадел" - Загреб, „Тако-
во" - Горни Милановац, ПИК ,,Прогрес^ - Лри-
зрен, „Навил" - Земун, „Словенијавино,, — Љу-
бљана, „Жупски рубин" - Крушевац, „Пстрави-
но" - Риека, „Вршо-Жупа" - Александроваи, 
„Мараска" - Задар, „ПетОВИЈа" - Птуј, Т^лис -
Марибор, „Херцеговка" - Мостар, „Суботи-
чанка" - Суботица, ,,Винопродукт" — Загреб, 
„Раденска" - Раденци, Здравилишче — Рога-
шка Слатина, „Подразка" — Копривница, Бео-
градска индустрија пива — Белград, „Скопјан-
ка" - Скопје, „Требјеса" - Бар, „Бинал" -
Брчко, „Витал" - Врбас, „Серво Михаљ" — 
Зрењанин, „Милан Зечар" — Урошевац, „Ста-
рица" — Крањ, Товарна оља — Словенска Би-
стрица, Творница уља — Загреб, Деловно здру-
жение на индустријата на пиво на Југославија 
Белград. 

485. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА СТА-
КЛАТА ЗА КОРЕКЦИЈА НА ВИДОТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 октомври 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени на стаклата за корекција на 
видот, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат свои-
те ПОСТОЈНИ продажни цени најмногу до 12,5%, а 
според ценовникот со поединечни цени за сeкoj про-
извод, кој е составен дел на оваа спогодба и се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение И бр. 13/1 од 29 јуни 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: Оптичка ин-
дустрија „Геталдус", Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Со-
;јуз на заедниците на здравственото осигурува-
ње на Југославија, „Аба" — Марибор, „Сине-
оптик" — Нови Сад, „Фотооптик" — Сараево, 
„Оптика" — Белград, Оптички сервиси на „Ге-
талдус": Бања Лука, Белград, Загреб, Дубров-
ник, Кралево, Марибор, Ниш, Нови Сад, Осиек. 
Пула, Риека, Скопје, Сплит, Вараждин, Зеница. 

486. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА КАО-
ЛИН И КАЛЦИТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 12 октомври 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за каолин и калцит, така што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени до следното ниво, и тоа: 

Дин/t 
— каолин зрачен, тип „Екстра" до 545,20 
— каолин полукалоричен, зрачно сушен до 750,00 
— каолин мелен, калоричен до 980,00 
- каолин полукалоричен до 948,40 
- калцит класиран до 232,00 
- калцит мелен до 104,40 
при постојните услови на продажбата. 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решиние 11 бр. 216/3 од 29 јуни 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: Рудник за 
каолин „Чрна" — Камник. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 17-те 
купувачи — потрошувачи, наведени во ориги-
налот на оваа спогодба, кој се наоѓа во доку-
ментацијата на Стопанската комора на Југосла-
вија. 

487. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АК-
ТИВНА ГЛИНА - ТЕРАФИНА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 ноември 1972 
година склучија и потпиша спогодба за промена 
на затечените цени за активна глина — терафина, 
така што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени до следното ниво, и тоа: 

Дин/t. 
— терафина BRM, пакувано ДО 2.320 
— терафина BRM, ринфуза до 2 280 
т- терафина BRM/E, пакувано до 2 320 
— терафина BRV, пакувано до 2 320 
— терафина BRV, рикфуза До 2.280 
— перколин, пакувано ДО 4.640 
— метилит, пакувано ДО 3.712 

при постојните услови на продажбата. 
2 Учесниците на воаа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение 11 бр. 223/2 од 29 јуни 
1973. година. 

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

Претставник на производителите: INA—Петро-
кемија --- група погона петрокемије — Кутина. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
Пословно удружење произвоѓача биљних уља — 
Белград (по овластување од организациите на 
здружениот труд: „Бимал"—Брчко, „Серво Ми-
хаљ" - Зрењанин, „Серво Михаљ" — Домжале, 
Ољарица - Крањ, „Благој Горев" - Титов Ве-
лес, „Житостиг" — Велико Градиште, Творница 
уља — Загреб и Товарна уља — Словенска Би-
стрица) и „РадељеЕиќ" Прво далматинско инду-
стриско подузеќе — Дубровник. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ЗАКЛУЧОКОТ НА СОВЕТОТ НА ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА ГРАДЕЖ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЗЛАТИБОР" ВО ТИТОВО 

УЖИЦЕ - ГРАДБА ТУЗЛА 
I. Уставниот суд на Југославија, по повод прет-

ставката на Николиќ Драган, работник на Градеж-
ното претпријатие „Златибор" од Титово Ужице, со 
решение У бр. 153/72 од 13 декември 1972 година, 
поведе постапка за оценување на уставност и за-
конитоста на одредбите од точка 1 став 2 под б) и в) 
на Заклучокот на советот на Организацијата на 
здружениот труд на Градежното претпријатие 
„Златибор" во Титово Ужице — Градба Тузла од 3 
септември 1971 година. 

Со наведените одредби на Заклучокот е пропи-
шано дека разликата на личниот доход за периодот 
ј ануари јуни 1971 година, што е пресметана врз 
„база на просечниот месечен личен доход за б ме-
сеци", наместо во износ од 70% ќе им се исплати 
само во износ од 50% - на работниците кои во тој 
период имале по два дена неоправдани изостаноци 
или фонд часови помал од предвидениот „по пре-
распределбата на работното време", односно во из-
нос од 40% — на работниците што во тој период 
имале повеќе од два дена неоправдани изостаноци и 
„КОИ имаат често пократко боледување". 

II. Според Уставниот амандман XXI точка 3 ст. 
2 и 3 според член 42 став 3 од Законот за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот 
труд, личниот доход на работникот мора да биде 
сразмерен со резултатите од неговиот труд и него-
виот личен придонес за успехот и развојот на ор-
ганизацијата што тој го дал со својот вкупен, теко-
вен и минат труд во неа; само резултатот од рабо-
тата и личниот придонес на работникот за успехот и 
развојот на организацијата на здружениот труд се 
основа и мерило, покрај основите и мерилата утвр-
дени врз начелата на заемност и солидарност, од 
кои работните луѓе се должни да тргнуваат при од-
лучувањето за распределбата на средствата из-
двоени од доходот за нивните заеднички потреби и 
лични доходи. 

Согласно е, според тоа, со Уставот на СФРЈ на-
малувањето на личниот доход на работникот поради 
изостанување од работа — неоправдано или поради 
почести пократки боледување — само ако и докол-
ку таквото изостанување влијаело врз резултатот 
од неговиот труд во организацијата на здружениот 
труд, односно врз неговиот личен придонес за ус-
пехот и развојот на организацијата што тој го дал 
со својот тековен и минат труд во неа. Затоа нор-
мирањето во општ акт, според кое на работниците 
— во случај да изостанат неоправдано два или по-
веќе дена од работа, или да остварат месечен фонд 
работни часови помал од предвидениот „по прерас-
пределбата на работното време — ќе им се намали 
личниот доход за однапред утврдениот износ, не 
обезбедува доследна примена на наведените уставни 
и законски начела во конкретните односи на рас-
пределбата на личните доходи. 

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 
став 1 точка 3 и член 247 од Уставот на СФРЈ, по 
одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Ју-
гославија 

о д л у ч и 

Се поништуваат одредбите на точка 1 став 2 
алинеи под б) и в) на Заклучокот на советот на 
Организацијата на здружениот труд на Градежното 
претпријатие „Златибор" од Титово Ужице — Град-
ба Туз л а од 3 септември 1971 година. 

XV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на судот Бдажо Јо-
вановиќ и судии д-р Борислав Благоевиќ, Иван Бо-
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жичевиќ, д-р Александар Фира, Радивое Главиќ, 
Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Ѓуро Меденица, д 
д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, 
д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак. 

У бр. 153/72 
24 мај 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 69, 70 И 79 НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ЛИЧНИ ДОХОДИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ, 
ЕЛЕКТРООПРЕМА И ЕЛЕКТРОМОНТАЖА „ФЕ-

РУМ" ВО ВАЛЕВО 

I. По иницијатива на Крстиќ Негован од Вуко-
вар, Уставниот суд на Југославија, на седницата од 
8 февруари 1973 година, донесе решение за поведу-
вање постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на одредбите од чл. 69, 70 и 79 на Правил-
никот за распределба на средствата за лични дохо-
ди на Претпријатието за производство на метални 
производи, електроопрема и електромонтажа „Фе-
рум" во Валево од 30 јуни 1971 година. 

Со одредбите од член 69 на Правилникот за рас-
пределба на средствата за лични доходи е одредено 
височината на личниот доход на референтите на 
кооперацијата да зависи од резултатите постигнати 
во работата и средствата за исплата на паушалните 
трошоци (дневници, трошоци за личен превоз на 
работниците на службено патување и трошоци за 
репрезентација) да се формираат врз основа на 
утврдениот процент од резултатите постигнати во 
работата. Со одредбите на член 70 од Правилникот 
е одредено доколку референтот на кооперацијата за 
кои и да било три месеци не оствари средства до-
волни да се покриј најнискиот личен доход, да при-
ма најнизок личен доход и автоматски да му пре-
станува работниот однос, а со одредбите од член 79 
на Правилникот е предвидено референтот на коопе-
рацијата да е должен да и ги врати на работната 
заедница средствата што ги примил на име аконта-
ција за службени патувања и за лични доходи, над 

,најнискиот личен доход. 
II. Оценувајќи ја уставноста и законитоста на 

оспорените одредби на Правилникот, Уставниот суд 
на Југославија утврди дека одредбата на член 70 од 
Правилникот, со која е одредено на работникот, за-
тоа што во одредениот временски период не ги ос-
тварил одредените резултати во работата да му 
престанува „автоматски" работниот однос, не е сог-
ласна со одредбата на член 112 став 1 од Основниот 
закон за работните односи, со која е пропишано де^ 
ка во случај на престанок на работата на работни-
кот, без негова согласност, работната заедница го 
разрешува работникот од должност дури со истекот 
на времето во кое тој е должен да остане на работа. 
Со одредбите од Законот за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд, исто така, не е 
пропишано да може на работникот „автоматски" да 
му престане својството на работник во здружениот 
труд, од причина што не постигнал одредени резул-
тати во својата работа. Заради тоа, својството на ра-

ботник може да престане дури по спроведена пос-
тапка во која, докра ј другото, ќе се утврдат и при-
чините за престанок на тоа СВОЈСТВО. 

На одржаната расправа Уставниот суд утврди 
дека одредбите на чл. 69 и 79 од Правилникот не се 
во спротивност со одредбите на Уставот на СФРЈ и 
Законот. 

III. Согласно со изложеното, а врз основа на 
член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 
26 на Законот за Уставниот суд на Југославија, Ус-
тавниот суд на Југославија донесе 

о д л у к а 
1. Се поништува одредбата на член 70 на Пра-

вилникот за распределба на средствата за лични 
доходи на Претпријатието за производство на ме-
тални производи, електроопрема и електромошажа 
„Ферум" во Валево од 30 јуни 1971 година. 

2. Се запира постапката за оценување на устав-
носта и законитоста на одредбите од чл. 69 и 79 на 
Правилникот за распределба на средствата за лич-
ни доходи на Претпријатието за производство на 
метални производи, електроопрема и електромонта-
жа „Ферум" во Валево од 30 јуни 1971 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во Претпријатието „Ферум" во Валево 
на начинот на кој е објавен наведениот општ акт. 

IV. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
јавната расправа одржана на 17 мај 1973 година, ја 
донесе оваа одлука во состав: судија претседавач 
Гуро Меденица и судии Иван Божичевиќ, д-р Алек-
сандар Фира, д-р Иво Сунариќ, Радивое Глувиќ, 
Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, Таип Таипи, Ра-
дојка Катиќ, Јоже Земљак и д-р Стане Павлич. 

У бр. 246/72 
17 мај 1973 година 

Белград 
Го заменува 
претседателот 

на Уставниот суд 
на Југославија 

судија, 
Ѓуро Меденица, с. р. 

СОДРЖИНА: 
Страна 

481. Уредба за измени на Уредбата за парите-
тот на динарот — — — — — — — Ј 173 

482. Спогодба за промена на затечената цена 
за калцинирана сода — — — — — 1173 

483. Спогодба за промена на затечените цени 
за трактори, мотокултиватори и за при-
паѓачката опрема за тие машини — — 1173 

484. Спогодба за промена на затечените цени 
за стаклена амбалажа — - — — — 1174 

485. Спогодба за промена на затечените цени 
л на стаклата за корекција на видот — — 1174 
486. Спогодба за промена на затечените цени 

за каолин и калцит — — — — — — 1174 
487. Спогодба за промена на затечените цени 

за активна глина — терафина — — — '1175 
Одлука за оцена ца уставноста и законитоста 

на Заклучокот на советот на Организаци-
јата на здружениот труд на Градежното 
претпријатие „Златибор" во Титово Ужи-
це — Градба Тузла - - - — - — 1175 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на одредбите од чл. 69, 70 и 79 на Пра-
вилникот за распределба на средствата за 
лични доходи на Претпријатието за про-
изводство на метални производи, елек-
троопрема и електромонтажа „Ферум" во 
Валево - - - - - - - - - 1176 


