
Четврток, 6 декември 1973 

БЕЛГРАД 
БРОЈ 66 ГОД. XXIX 

898. 

Врз основа на член 18 од Законот за надоместо-
ците на личните доходи на сојузните пратеници и 
функционери („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/73), Ад-
министративната комисија на Сојузната скупштина, 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОВ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ 

ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ 

1. Сојузниот пратеник има право на надоместок 
за користење на автомобил во лична сопственост во 
износ од 1 динар за еден минат километар, ако го 
користи при одење на седници на телата на Сојуз-
ната скупштина чиј член е и при враќање до место-
то на постојаното живеење, при доаѓање во избор-
ната единица заради вршење на пратеничката функ-
ција и при враќање до местото на постојаното жи-
веење, на патување преземено заради вршење на 
службена работа по одлука на телата на Сојузната 
скупштина или на нејзините собори, нивните прет-
седатели или претседателот на Скупштината. 

2. Функционерите, што ги избира или именува 
Сојузната скупштина, имаат право на надоместокот 
од став 1 на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за износот на 
надоместокот за користење на автомобил во лична 
сопственост („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/70). 

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

Бр. 114-12/73-04 
3 декември 1973 година 

Белград 

Административна комисија на Сојузната скупштина 

Претседател, 
Драгиша Максимовиќ, с. р. 

899. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист ка 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 ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
УВЕЗУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ВОВЕДУВАЊЕТО 
ОДНОСНО ПРОШИРУВАЊЕТО НА ПОСТОЈНАТА 
МРЕЖА НА ПРВАТА ПРОГРАМА НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-

рифа — специфична опрема што се увезува за по-
требите на воведувањето односно проширувањето 
на - постојната мрежа на Првата програма на Југо-
словенската радио-телевизија, наместо царинските 
стапки предвидени во Царинската 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 Наименување Царинска 
број 1 стапка 
1 2 3 

85.01/1а- Други генератори и мотори со тежина 
-2-вв-гг над 100 kg по парче 

Ех. 
Автоматски агрегати стационирани и 
подвижни за непрекинато напојува-
ње со електрична енергија на радио-
релејните врски и на предавателите 
за емитирање на телевизискиот сиг-
нал на сликата и тонот 

Ех. 
Тел ефо-уреди 

.85.14/4 

85.14/5 

10 

85.01/4 Други електрични генератори, мото-
ри, претворачи-конвертори и др 
Ех. 
Стабилизатори на напон, со сила од 
10 kW и повеќе v 10 

85.13/11 Други електрични апарати за жична 
телефонија и телеграфија 

10 

Појачала — нискофреквентни 
Ех. 
Аудиофреквентни тонски дистрибу-

циони зајакнувачи за контрола на 
тонот за телевизиски студија 10 

Други Микрофони, звучници и др. 
Ех. 
Уреди за автоматска регулација на-
динамиката и на нивото на тонските 
сигнали (компресори и лимитери) 10 

85.̂ 15/Зж Други радиотелеграфски и радиоте-
лефонски преносни и приемни апара-
ти и др. 
Ех. 
- Телевизиски камери 
— Антени за насочени ради орел еј ни 

врски за телевизијата 
— Брановоди за пренос на електро-

магнетни бранови од антената до 
радиорелеЈните уреди (приемопре-
даватели) 

- Радиорелејни уреди (приемници, 
предаватели и приемопредаватели) 
за насочени телевизиски врски 

10 

10 

10 

10 
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85.19/5 

90.09 

— Радиорелејни уреди за помошни 
врски (за телеконтрола, телесин-
хронизација и за сервисни врски) 10 

— Модулатори и демодулато^и за сиг-
налите на сликата и тонот 10 90.02 

— Модулатори и демодулатори за по-
мошни врски (телеконтрола, теле-
синхронизација и сервисна врска) 10 

— Предаватели за емитирање на те- 90.08/3 
левизискиот сигнал на сликата и 
тонот - 1 0 

— Вештачки антени за испитување и 
контрола на работата на предава-
телите за емитирање на телевизис-
киот сигнал на сликата и тонот 10 

— Уреди за регулација на работата на 
телевизиските камери, што се по-
ставени надвор од камерата 10 

— Уреди за овозможување на емити-
рањето на повеќе програми преку 
една антена 10 

— Студиски контролни телевизиски 
приемници, со катодна цевка или 
без неа (TV демодулатори) 10 

Разводни уреди со вградени апарати 
Ех. 
— Разводни плочи за автоматско пре-

стојување на каблите за пренос на 
електричните сигнали на сликата и 
тонот од повеќе извори 10 

— Командни плочи и пултови за те-
леконтрола (телесигнализација, те-
лемерење, телекоманди и телере-
гулации) на релејни телевизиски 
станици и предаватели 10 

85.19/10 Други електрични апарати 
Ех. 
Разводни плочи за рачно преспој ува-
ње на каблите за пренос на електрич-
ните сигнали на сликата и тонот од 
повеќе извори 10 

85.22/2в Други електрични стоки и апарати 
Ех. 
— Дистрибуциони зајакнувачи (ви-

део) импулсни и меѓуфреквентни 
за телевизиски студија, за радио-
релејни врски и за предаватели 10 

— Режиски маси за регулирање и ме-
шање на колор слика — маси за 
мешање 10 

— Генератори на телевизиските син-
хронизациони импулси 10 

— Стабилизациони зајакнувачи на 
сигналот на сликата 10 

— Генератори на сигналот за сликата 
и тонот - 10 

— Генератори ссг сигнал на високи 
зачестености за телевизиски преда-
ватели и за радиорелејни врски од 
30 MHz и повеќе 10 

87.03/11 Други моторни возила за специјални 
цели 
Ех. 
— Специјални Самоодни безшумни 

агрегати за филмски и телевизис-
ки снимања 10 

— Радио-телевизиски и филмски ре-
портажни коли за тон и слика 

— Специјални возила со магнетоскопи 

Леќи, призми, огледала и др. 
Ех. 
— Објективи за телевизиски камери 

Кинопроектори 
Ех 
— Телевизиски студиски кинопроек-

тори со можност за движење на 
лентата напред и назад 

— Двелентни студиски кинопроектори 
со две посебни ленти — за слика и 
звук 

10 
10 

/10 

10 

10 

Проектори на слики и др. 
Ех. 
— Специјални епидијаскопи за теле-

визиски студија 10 
— Специјални дијапроектори за теле-

визиски студија 10 

90.10/1 Апарати за лаборатории и сл. 
Ех. 
— Автоматски машини за континуи-

рано развивање на кинематограф-
ски филмови 10 

— ,Машини за копирање на кинема-
тографски филмови 10 

— Машини за чистење на филмски 
ленти 10 

— Машини за обложување на филм-
ски ленти со восок 10 

— Трик-маси 10 
— Специјални апарати за зголемува-

ње на филмови во боја, со уреди за 
изедначување на бои 10 

— Машини за преснимување од филм 
35 mm на филм 16 mm и обратно 10 

— Автоматски уреди за развивање на 
филмови со програмирана работа 10 

— Автоматски уреди за континуирано 
сушење на фотографии во ролни 10 

— Уреди за механичка монтажа на 
магнетоскопски ленти ' 10 

90.10/3 

90.13/1 

90.28 

Други апарати и опрема за фотограф-
ски и кинематографски лаборатории 
Ех. 
Уреди за електронско титлување на 
филмови со системот на мемории 10 

Светлосни рефлектори до 10 kW, ав-
томатски безшумни рефлектори со е -
лектричен лак на графит 
Ех. 
Светлосни рефлектори до 10 kW 10 

Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, проверу-
вање, анализа и автоматска контрола 
Ех. 
— Анализатори на бои за обработка 

на колор-филмска лента 10 
- Уреди за контрола на работењето 

на предавателот за емитирање на 
телевизискиот сигнал на сликата и 
тонот 10 
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1 2 3 

— Уреди за автоматско регулирање на 
јачината и на 'комбинацијата на 
светлото во телевизиски студија со 
програмирано работење 10 

^ Прецизни осцилоскопи за мерење 
во телевизијата 10 ^ 

— Векторскопи за индикација на бои 
во телевизискиот сигнал 10 

— Инструменти за контрола и анали-
за на сигналот на сликата и тонот 
во теливизиски студија и на висо-
ките зачестености ка ј радиорелеј-
ните врски и предавателите 10 

— Мерачи на електромагнетски по-
лиња 10 

— Мерачи на фреквенциите над 
10 МНг 10 

— Прецизни мерачи на силата со ди-
рекциони спреги 10 

— Мостови за мерење на приспосо-
бувањето и на рефлекцијата на 
брановодите и на коаксијалните 
водови 4 10 

92.11/5 Други апарати за снимање и репро-
дукција на звук 
Ех 
— Магнетоскопи 10 
— Уреди за програмиран монтажа 

на магнетоскопски ленти, со сис-
тем на меморија — програматори 10 

2. Царинските стапки, одредени со ова решение, 
ќе се применат под услов увозникот да и приложи 
на надлежната царинарница потврда од Сојузниот 
секретаријат за финансии дека производите, оп-
фатени со ова решение, се увезуваат за потребите 
на воведувањето односно проширувањето на постој-
ната мрежа на Првата програма на Југословенската 
радио-телевизија. 

Сојузниот секретаријат за финансии по барање-
то за издавање на потврдата од став 1 на оваа точка, 
претходно ќе прибави мислење на Сојузниот секре-
таријат за стопанство и на Сојузниот секретаријат 
за сообраќај и врски за тоа дали опремата, за чиј 
увоз се бара примената на пониски царински стап-
ки, се увезува за потребите на воведувањето односно 
проширувањето на постојната мрежа на Првата про-
грама на Југословенската радио-телевизија. 

3. Евиденцијата за увоз на производите од ова 
решение ја води Сојузната управа за царини. 

4. Со евиденцијата за увозот на производите од 
ова решение односно за неговата реализација, по-
себно ќе се опфатат податоците за вредноста на 
увезените производи, за наплатената царина, како 
и за разликата помеѓу наплатената царина и цари-
ната пресметана според стапките предвидени во 
Царинската тарифа односно во Решението за одре-
дување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи. 

5. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во . „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година 
до 31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 315 
21 ноември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

900. 

Врз основа на точка 15 од Одлуката за постапка-
та за утврдувањето и распределбата на стоковните 
контингенти односно на девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1974 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/73), сојузниот секретар за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕТО НА И З -
ВЕШТА JOT И НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБ-
НИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА 
СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ОДНОСНО НА ДЕ-
ВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКЦ 

ВО 1974 ГОДИНА 

1. Заради утврдување на стоковните конти,нген-
ти односно на девизните контингенти за увоз на сто-, 
ки во 1974 година во смисла на точка 4 од Одлуката 
за постапката за утврдувањето и распределбата на 
стоковните контингенти односно на девизните кон-
тингенти за увоз на стоки во 1974 година (во'пона-
тамошниот текст: Одлуката), Стопанската комора на 
Југославија му доставува на Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија извештај кој треба да ги со-
држи причините поради кои не дошло до постигну-
вање на договор и податоци за оствареното' произ-
водство и за потрошувачката на односните произво-
ди во 1973 година, за обемот-на остварениот увоз на 
односните производи во 1973 година и за планира-
ниот обем на производството и потрошувачката на 
односните производи за 1974 година, врз база на по-
датоците на организацијата на здружениот труд, ка-
ко и податоци за остварениот извоз на односната 
групација во 1973.година на пазари на кон се оства-
руваат девизи од значење за одржувањето на лик-
видноста во меѓународните плаќања. 

2. Заради доделување на стоковните контингенти 
односно на девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1974 година, во смисла на точка 9 став 1 од Одлу-
ката, Стопанската комора на Југославија му доста-
вува на Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија извештај за извршената распределба кој тре-
ба да ги содржи податоците и документацијата врз 
основа на кои е извршена распределбата4 на стоков-
ниот контингент односно на девизниот контингент 
на поодделни организации на здружениот' труд. 

Заради распределба на стоковните контингенти 
односно на девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1974 година, во смисла на точка 9 став 2 од Одлу-
ката, Стопанската комора на Југославија му доста-
вува на Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија мислење со податоци за оствареното вкупно 
производство и за остварениот вкупен извоз во 1973 
година на пазари на кои се остваруваат девизи што 
се од значење за одржувањето на ликвидноста во, 
меѓународните плаќања и со податоци за предви-
дениот обем на производството и на извозот во 1974 
година на пазари на кои се остваруваат девизи од 
значење за одржувањето на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања, и тоа посебно за секоја организа-
ција на здружениот труд, како и преглед на учест-
вото на секоја организација на здружениот труд во 
увозот на производи во 1973 година за кои се врши 

/распределба на стоковните контингенти односно на' 
девизните контингенти. 

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

4 П. бр. 12024 
23 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
д-p Емил Лудвигер, с. р. 
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901, 

Врз основа на точка 19 од Одлуката за утврду-
вање и распределба на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и друг^и репродукци-
они материјали за 1974 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 53/73), сојузниот секретар за надвореш-
на трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВА-
ЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛ-
БАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ 
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1974 ГОДИНА 

1. Заради утврдување на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1974 година, органи-
зациите на здружениот труд, во смисла на точка 
1 од Одлуката за утврдување и распределба на гло-
балната девизна квота за плаќање на увозот на су-
ровини и други репродукциони материјали за 1974 
година (во понатамошниот текст: Одлуката), му 
поднесуваат барање на Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, кон кое го приложуваат пре-
писот на решението на тој секретаријат за утврде-
ниот износ на глобалната девизна квота за плаќа-
ње на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за 1973 година. 

Заради коригирање на4 глобалната девизна квота 
во смисла на точка 1 став 5 од Одлуката, за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за кои ќе биде пропишано дека од 1 
јануари 1974 година нема да се увезуваат врз ос-
нова - на глобалната девизна квота, организациите 
на здружениот труд го доставуваат и пополнетиот 
и заверениот образец ГДК-74/1, кој е отпечатен кон 
оваа наредба и е нејзин составен дел. 

Заради утврдување на глобалната девизна кво-
та за плаќање на увозот на суровини и други ре-
продукциони материјали за 1974 година, организа-
циите на здружениот труд од точка 1 став 2 од 
Одлуката му поднесуваат барање на Сојузниот сек-
ретаријат за надворешна трговија кон кое прило-
жуваат препис на решението на тој секретаријат за 
утврдениот однос на увозот спрема извозот за 1973 
година и пополнет и заверен образец ГДК-74/2, кој 
е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен 
дел. 

2. Заради утврдување и распределба на износот 
на девизите во смисла на точка 6 од Одлуката, ор-
ганизациите на здружениот труд и доставуваат на 
Стопанската комора на Југославија пополнет и за-
верен образец ГДК-74/3, кој е отпечатен кон оваа 
наредба и е најзин составен дел, со податоци: 

1) за приливот на девизите што се од значење 
за одржувањето на ликвидноста во меѓународните 
плаќања, остварени со извозот на сопствените про-
изводи во 1972 и 1973 година; 

2) за остварената фактурирана реализација во 
1972 и 1973 година; 

3) за вкупниот износ на девизите искористени 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали во 1972 и 1973 година; 

4) за состојбата на залихите на готовите про-
изводи на 31 декември 1972 година и на 31 декем-
ври 1973 година. 

Податоците од одредбата под 1 на став 1 на оваа 
точка организациите на здружениот труд ги иска-
жуваат врз основа на својата документација, а ги 
заверуваат овластените банки преку кои организа-
циите на здружениот труд го вршат своето деви-
зно работење. 

Податоците од одредбите под 2, 3 и 4 на став 
1 на оваа точка организациите на здружениот труд 
ги искажуваат и ги заверуваат врз основа на по-
датоците од завршните сметки за 1972 и 1973 го-
дина. 

Организациите на здружениот труд се должни 
заверените податоци од оваа точка да и ги достават 
на Стопанската комора на Југославија во два при-
мерока, во рокот што таа ќе го одреди. 

Организациите на здружениот труд од областа 
на занаетчиството не ги доставуваат податоците од 
оваа точка 

3. Заради утврдување на износот на девизите 
во смисла на точка 10 од Одлуката, организациите 
на здружениот труд кои барањето поднесуваат и 
заверен преглед на износот и на видовите на де-
визите, искористени во 1973 година за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукциони мате-
ријали што во таа година се увезувале врз основа 
на глобалната девизна квота од одредена земја -
на образецот ГДК-74/4, кој е отпечатен кон оваа 
наредба и е нејзин составен дел. 

Заради утврдување на износот на девизите во 
смисла на точка 11 од Одлуката, организациите на 
здружениот труд кон барањето поднесуваат и за-
верен преглед на износот и на видовите на девизите 
искористени во 1973 година за плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони материјали 
што во таа година се увезувале врз основа на гло-
балната девизна квота а кои во 1974 година не се 
увезуваат по тој ошев - на образецот ГДК-74/5, 
кој е отпечатен кон Оваа наредба и е нејзин соста-
вен дел. 

Податоците од обрасците ГДК-74/4 и ГДК-74/5 
за износите и за видовите на девизите искористени 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали, ги заверуваат овластените 
банки преку кои организациите на здружениот труд 
го вршат своето девизно работење или Народната 
банка на Југославија, врз основа на својата еви-
денција и документација. 

4. Организациите на здружениот труд од точка 
14 на Одлуката, во смисла на точка 15 на Одлуката, 
кои барањето за утврдување на глобалната девизна 
квота, ги доставуваат следните податоци: 

1) за видот на производите и за обемот на про-
изводството за 1973 и 1974 година, кои се искажу-
ваат според домашните тековни цени; 

2) за износот и за видот на девизите за плаќа-
ње па увозот на суровини и други репродукциони 
материјали што се потребни за производството во 
1974 година, класифицирани по облиците на уво-
зот, а според тарифните броеви од Списокот на 
стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и 
увоз кој е составен дел на Одлуката за определу-
вање на стоките чиј извоз и увоз е регулиран 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со понатамош-
ните измени и дополненија), и тоа посебно за ПОС-
ТОЈНОТО а посебно за новото производство; 

3) за суровините и другите репродукциони ма-
теријали од домашно производство, што се потребни 
за производството во 1974 година, по видовите и по 
домашните тековни цени, и тоа посебно за постој-
ното а посебно за новото ^производство; 

4) опис и вредност на опремата со која ќе се 
наголеми постојното производство во 1974 година, 
односно ќе се врши новото производство; 

5) за извозот на сопствените производи што 
имаат намера да го остварат во 1974 година, по 
количината на стоките, по вредноста и по видовите 
на девизите; 

6) акт на надлежниот орган на организацијата 
на здружениот труд со кој се потврдува дека ор-
ганизацијата на здружениот труд вистински започ-
нала со редовно производство и датум на почетокот 
на тоа производство: 

7) препис на актот за запишувањето во суд-
скиот регистар на организациите на здружениот 
труд. 

За новоизградените производствени организации 
на здружениот труд' во составот на сложената ор-
ганизација или за производствените организации на 
здружениот труд во составот на сложената органи-
зација, што со новите капацитети го наголемуваат 
своето произведело со најмалку 50% во 1974 годи-
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на во однос на 1973 година, податоците од оваа то-
чка се поднесуваат само за тие организации. 

Организациите на здружениот труд што со но-
вите капацитети ќе го наголемат производството 
најмалку за 50% во 1974 година во однос на 1973 
година, покрај податоците од став 1 на оваа точка, 
кон барањето доставуваат и потврда на Службата 
на општественото книговодство за остварениот вку-
пен приход по завршната сметка за 1973 година. 

5. Заради утврдување на износот и на видовите 
на девизите во смисла на точка 16 на Одлуката, ор-
ганизациите на здружениот труд кон барањето под-
несуваат и заверен преглед на износот и на видо-
вите на девизите остварени по основ на претежен 
извозник, а кои ги искористиле за плаќање на уво-
зот на суровини и други репродукциони материјали 
врз основа на глобалната девизна квота во 1973 го-
дина — на образецот ГДК-74/6, КОЈ е отпечатен кон 
оваа наредба и е нејзин составен дел. 

6. Ов,аа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист па 
СФРЈ". 

П. бр. 12025 
23 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
надворешна трговија, 

д-р Емил Лудвигер, с. р. 

Образец ГДК-74/1 

Назив на организацијата на здру-
жениот труд 

^ П Р Е Г Л Е Д 

на износот и на видовите на девизите искористени 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали во IV квартал на 1972 година 
и во првите девет месеци на 1973 година, што во 
тој период се увезувале врз основа на глобалната 
девизна квота, а кои од 1 јануари 1974 година не 

се увезуваат по тој основ 

Забелешки за пополнување на образецот ГДК-74/1 

Во колона 1 се внесува редниот број за секој 
производ. ' 

Во колона 2 се внесува точниот назив на про-
изводот од Списокот на стоките за кои се утврду-
ваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел па 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ" бр, 
58/70, со понатамошните измени и дополненија). 

Во колона 3 се внесува шифрата на производот 
според тарифниот број од Списокот на стоките. 

Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина 
на увезениот производ по единица на мерка. 

Во колона 6 се внесува динарската противвред-
ност за количините искажани во колони 4 и 5. 

Во колони 7. 8, 9 и 10 се внесува динарската 
противвредност на девизите од колена 6 искорис-
тени за плаќање на производите, расчленето по ва-
лутните подрачја. 

Образец ГДК-74/2 

Назив на организацијата на здру-
жениот труд 

П Р Е Г Л Е Д 

на приливот на девизите- остварен во IV квартал 
на 1972 година и првите девет месеци на 1973 година 

Остварен деви 
зен прилив 

1 

1. Прилив на девизите остварен 
во IV квартал на 1972 година 

2. Прилив на девизите остварен 
во првите девет месеци на 1973 
година 
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(Потписи на гене-
ралниот директор и 
на раководителот на 
стопанско - сметков-

Заверува овластена банка ниот сектор) 

Забелешка за пополнување на образецот ГДК-74/2 

Заверува овластена банка 

(Потписи на гене-
ралниот директор и 
на раководителот на 
стопанско - сметков-

ниот сектор) 

Во колона 1 се внесува динарската противвредност 
на вкупно остварениот девизен прилив во IV квар-
тал на 1972 година и првите девет месеци на 1973 
година. 

Во колони 2,3, 4 и 5 се внесува динарската против-
вредност на девизниот прилив од колона 1 расчле-
нето по валутните -подрачја. 

Одредени клириншки зем,ји Бразилски О?, Грчки О?. т) Одредени клириншки земји. Бразилски ОЅ, Грчки 0?-
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Образец ГДК-74/3 

Назив на организацијата на здру-
жениот труд 

П Р Е Г Л Е Д 

на податоците за точка 2 од Наредбата за начинот 
и постапката за доставување на податоците и до-
кументацијата потребни за утврдувањето и распре-
делбата на глобалната девизна квота за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-

теријали за 1974 година 

3, Состојбата на залихите се искажува во ко-
лони 3 и 4, и тоа од завршните сметки за 1972 и 
1973 година. 

4. Под редниот број 4 се искажува вкупниот из-
нос на девизите искористени за плаќање на увозот 
на суровини и други репродукциони материјали, без 
оглед на режимот на увозот, а посебно во девизите 
што се од значење за одржувањето на ликвидноста 
во меѓународните плаќања и посебно во одредени 
клириншки девизи. 

Образец ГДК-74/4 

Назив на организацијата на здру-
жениот труд 

Р
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ј 

Опис 
1972 1973 

година година 

во динари 

Прилив на девизите што се од 
значење за одржувањето на 
ликвидноста во меѓународните 
плаќања остварен во 
Остварена фактурирана реали-
зација во 
Состојба на залихите на гото-
вите производи на 31 декември 
1972 и 31 декември 1973 година 
Вкупен износ на девизите ис-
користен за плаќање на увозот 
на суровини и други репродук-
циони материјали 
— во. девизите што се од зна-

чење за одржувањето на ли-
квидноста во меѓународните 
плаќања 

— во одредени клириншки де-
визи5") 

П Р Е Г Л Е Д 

на износот и на видовите на девизите искористени 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциоеш материјали во периодот од до 
31 декември 1973 година, што во ТОЈ период ^е уве-
зувале врз основа на глобалната девизна квота 
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, За организацијата 
на здружениот труд 
заверува раководи-
телот на стопанско-

Заверува овластена банка -сметковниот сектор 

Забелешки за пополнување на образецот ГДК-74/3 

1 Под редниот број 1 во колони 3 и 4 орга.-
низациите на здружениот труд ги искажуваат по-
датоците за остварениот девизен прилив во деви-
зите што се од значење за одржувањето на ликвид-
носта во меѓународните плаќања во наведените 
години. Тие податоци ги заверуваат овластените 
банки преку кои организациите на здружениот труд 
го вршат своето девизно работење, врз основа на 
својата евиденција и документација, 

Ако организациите на здружениот труд своето 
девизно работење го вршат преку повеќе овластени 
банки, заверувањето на податоците ќе се изврши 
кај секоја овластена банка посебно, со тоа што кон така 
заверените податоци во образецот се приложува и 
рекапитулација на остварениот прилив. 

2. Податоците за оствареното производство се 
искажуваат според фактурираната реализација, а 
врз основа на завршните сметки за 1972 и 1973 го-
дина. 

V) Одредени клириншки земди: Бразилски Оф, Ѓрчки Оф. 

(Потписи на гене-
ралниот директор и 
на раководителот на 
стопанско - сметков-4 

Заверува овластена банка ниот сектор) 

Забелешки за пополнување на образецот^ ГДК-74'4 

Образецот се пополнува за период од денот кој 
за една година му претходи на деспот кога е изменет 
начинот на плаќањето на увозот на стоки од одре-
дена земја. 

Во колона 2 се внесува точен назив на произ-
водот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз кој е составен дел на Од-
луката за определување на стоките чиј из^оз и увоз 
е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/70, 
со понатамошните измени и дополненија), 

Во колона 3 се" внесува шифрата на производот 
според тарифниот број од Списокот на стоките. 

Во колона 4 се внесува вкупната количина на 
увезениот производ по единица на мерка. 

Во колона 5 се внесува динарската противвред-
ност за количините искажани во колона 4. 
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Образец ГДК-74/5 Образец ГДК-74/6 

Назив на организацијата на 
жениот труд 

ЈДРУ- Р1азив на организацијата на здру-
жениот труд 

П Р Е Г Л Е Д П Р Е Г Л Е Д 

на износот и на видовите на девизите искористени 
за плаќање на увозот на суровини^ и други репро-
дукциони материјали во периодот од до 
31 декември 1973 година, што во 1973 година се уве-
зувале врз основа на глобалната девизна квота, а 
- кои во 1974 година не се увезуваат по тој основ 

на износот и на видовите на девизите остварени по 
основ на претежен извозник а искористени за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали врз основа на глобалната девизна квота 

во 1973 година 

Од износот во колона 6 
Од износот во колона 6 
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(Потписи на гене-
ралниот директор и 
на раководителот на 

- стопанско - сметков-
Заверува овластена банка ниот сектор) 

Забелешка за пополнување на образецот ГДК-74/5 

Образецот се пополнува за периодот од денот 
кој за една година му претхо.ди на денот кога за-
почнала примената на измената на режимот на уво-
зот, до 31 декември 1973 година. 

Во колона 1 се внесува редниот број за секој 
производ. 

Во колона 2 се внесува точен назив на произво-
, дот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат 

условите за извоз и увоз кој е составен дел на Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и увоз 
е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, 
со понатамошните измени и дополненија). 

Во колона 3 се внесува шифрата според тариф-
ниот број од Списокот на стоките. 

Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина 
-на увезениот производ по единица на мерк^. 

Во колона 6 се внесува динарската противвред-
ност за количините искажани во колони 4 и 5. 

Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската 
противвредност на девизите од колона 6 искористени 
за плаќање на производите, расчленето по валут-
ните подрачја. 

Одредени клириншки земзи: Бразилски Оф, Грчки Оф. 

(Потписи на гене-
ралниот директор и 
на раководителот на 

1 стопанско - сметков-
Заверува овластена банка ниот сектор) 

Забелешка за пополнување на образецот ГДК-74/6 

Во колона 1 се внесува редниот број за секој 
производ. 

Во колона 2 се внесува точен назив на произво-
дот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат ус-
ловите за извоз и увоз кој е составен дел на Одлу-
ката за определување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со 
понатамошните измени и дополненија). , 

Во колона 3 се внесува шифрата на производот 
според тарифниот број од Списокот на стоките. 

Во колони 4 и 5 се внесува вкупната количина 
на увезениот производ по единица на мерка. 

Во колона 6 се внесува динарската противвред-
ност за количините искажани во колони 4 и 5. 

Во колони 7, 8, 9 и 10 се внесува динарската 
противвредност на девизите од колона 6 искористе-
ни за плаќање на производот, расчленето по валут-
ните подрачја. 
"О Одредени клириншки земји: Бразилски О% Грчки О^. 
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902. 

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 РУС 

ТОПОЛ ПОД 

1 Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 август 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на. 
затечените цени за РУС — топол под, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Д и е / т 2 

1) РУС — топол под, печатен 36,45 
2) РУС - топол под, прегуван 23,85 
3) РУС - топол под, печатен, вон класа 24,00 
4) РУС — топол под, прегуван, вон класа 16,08 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 681/3 од 22 ноември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „Лола Рибар" 
— Оџаци и Индустрмј ски ' комбинат — Бачка 
Паланка. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 

^ „Војводинакомерц" — Нови Сад, „Ангротекстил" 
— Нови Сад „Технохемија" — Белград, „Тек-
стил" — Белград, „Астра" — Љубљана, „Кхемо" 
— Љубљана, „Атекс" — Белград, „Ангрокожа и 
гума" — Скопје. ,Штотокооп" — Скопје, „Ин-
терекспорт" — Белград, „Панонија" — Птуј, 
„Хемикалија" — Загреб, „Слога" — Загреб, „По-
дунавље" - Банка Паланка, „Србијатекс" — 
Белград и „Стотекс" — Нови Сад. 

903. 

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

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

ФОЛИИ И ПОДНИ ОБЛОГИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 13 јули 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за РУС фолии и подни облоги, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
во просек за 17,9%, а по цените од Ценовникот кој е 
составен дел на спогодбава. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под услови-
те што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 579/1 од 21 ноември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „Цетинка" — 
Трилз, „Југовинил" — Каштел Шуќурац и „Вио-
лета" - Скопје. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Алпес" — Железник, ,,Астра" — Љубљана, 
„Кхемо" — Љубљана, „Југопластика" — Сплит, 
„Дерма" - Загреб, „Младен Стојановиќ" - Ба-
ња Лука, „Тамиш" - Панчево, „Будимка" — 
Ужичка Пожега, „Војводинакомерц" - Нови 
Сад, „Технохемија" - Белград, „Агрзмеханиза-
ција" — Скопје и „Младинска књига" — Љуб-
љана. 

904. 

Врз основа на член 22 од За,конот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците па производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ТИЛФТАЛАТ И ДИБУТИЛФТАЛАТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 30 март 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за диоктилфталат и дибутилфталат, со 
тоа што производителските организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, така што највисоките продажни цени да изне-
суваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) диоктилфталат до 8,50 
2) дибутилфталат до 10,50 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под услови-
те што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 464/2 од 21 ноември 
1973 година. 

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

Претстав,ници на производителите: „ИПЛАС" — 
Копер и „Југовинил" — Сплит. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Југодисперзија" -г Копер. Товарна лепил — 
Сежана, „Колор" — Медводе, „Хелиос" — Дом-
жале, „ИПЛАС" — Копер, Кемијски комбинат —-
Загреб, „Дуга" — Белград, „Звезда" — Горњи 
Милановац, „Пазинка" — Пазин, „Бисерка" — 
Загреб, „Кемопласт" — Задар, „Југовинил" — 
Сплит, „Цетинка" — Триљ, „Пластика" — Дув-
не, „Донит" — Медводе, „Лола Рибар" — Оџаци, 
Индустриски ко-мбинат — Банка Паланка и 
„Грмеч" — Белград. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII то-
чка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
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 

Албанезе Бартола Палмира, Античевић Вицка 
Ленка, Банковић Михе Михо, Ћ,емаловић Хакије 
Нарциса, Дукић-Чех Јосипа Пика, Ковач Фрање 
проф. Душан, Перица-Гргурић Емила инж. Анђелка, 
Пражић Георгија Бранко, Триваиовић Павла Милан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Авдић Бећира Халил, Бартл Романа Злата, Би-
јелић Милана др Драго, Богданић Динка др Ленка, 
Босанац Илије Славко, Брцковић-Плох Николе Ка-
та, Брнетић Петра Јосип, Бутковић Ивана Стјепан, 
Цар Николе Петар, Ђерек Ивана Иван, Ђурђевић 
Стојана Бранко, Гашпарац Матије Павао, Глумпак 
Мирка Драгутин, Харачи Јосипа Вјекослав, Хршак 
Ивана Иван, Хусњак Мије Људевит, Јаклин Мар-
тина Стјепан, Јакупић Ђуре Јосип, Јанчикић Ђорђа 
др Борислав, Јуришић Мате Клементина, Какариги 
Николе Драго, Кланишћак Игнаца Ервин, Крњевић 
Мате др Цвијетко, Лајош Мартина Јосип, Лемезовић 
Божидара Момир, Љубојевић Миле Јово; 

Малатестинић-Косовић Ивана Катица, Матеић 
Стјепан, Мауринац Гашпара Иван, Миховиловић 
Петра Бранко, Мратовић-Ѓргурић Емила Алемка, 
Милојевић Дмитра Ђуро, Кекић Павла Грга, Павло-
вић-Гашпарић Миле Мара, Паврлишак Игнаца Дра-
гутин, Прибудић Пашка Шиме, Пуж-Ружић Фрање 
Марица, Радоловић-Ивакчић Ивана Берта, Саболо-
вић-Ловренчић Јосипа Аница, Стојчевић Владе 
Славко, Томац Ивана Казимир, Тонковић Стјепана 
Мате, Трбуховић Ђуре Ђуро, Тушетић Мате Јосип, 
Веронек Мирослава др Иво Видонис Ивана Јосип. 
Златар Јосипа инж. Иван, Жерјав Ивана Јосип; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Бачелић-Штанфељ Ивана Марија, Банк Мирка 
Фрањо, Басарић Гаје Марко. Бателић Замарија Јо-
сип, Бедалов Андрије Мате, Бернардић Ивана Ру-
долф, Бежан Стевана Јосип, Борак Љубе Симо, Бре-
гант-Ференчина Фрање Мирјана. Буха Фрање Мир-
ко, Булијан Цандидо, Цмрк Томе Владо, Ћирић Пав-
ла Јован, Данинић Ловре Иван, Делез-Геберта Фра-
на инж. Гордана Дминић Ивана Ана, Филес-Пол-
друговац Мате Иванка, Гјанковић-Собота Стјепана 
проф. Зденка, Гојнић-Поропат Ивана Марица, Голић 
Јосипа Јелица: 

Хорват Ивана Аугуст, Хрен Габријела Драгутин, 
Ивковић Ђуре Дана, Ивковић Јосипа Ђуро, Јаков-
љевић-Арбутина Павла Милка, Јока-Вукота Марка 
Љубица, Јуретић Станка Ацте, Јуршић Мије Иван, 
Калуђеровић Богдана Саво, Канети Ивана Матија, 
Коцијан Никола, Крамарић Стјепана Станко, Криз-
манић-Петањек Мирка Мира, Крклец Флоријана 

Фрањо, Куртини Марка Иван, Љубичић Стипе Анте, 
Маглаић Душана Драго, Мај сен-Паукови Ивана 
Зорка, Маљковић Јована Мика, Мандић-Депер Мар-
ка Анкица, Маќеница Николе др Ловро, Марковић 
Стевана проф. Вељко. Марковииа-Бодловић Павла 
Нада, Матић-Брумњак Ивана Милица Матијевић 
Ивана Жељко, Мендиковић Владимира Јосип, Миќ-
ша-Кукстора Јосипа Нада, Милевој-Кнапић Матета 
Јоланда, Милковић-Ивековић (Стјепана др Бојана, 
Милун-Кузманић Ивана Босиљка; 

Ненезић-Херцег Антуна Ана, Нинић Петра Кр-
сто, Новак Павла Ђуро, Ормуш Милана проф. Ми-
лан, Пакасин Мате Иван, ГХалашек Павла Драгутин, 
Павловић-Деливук Петра Маца, Петенер Умберта 
Марио, Пигнар Алојза Феликс. Плеше Антуна др 
Јосип, Покрајинац Исе Миле. Пух Јурја др Срећко, 
Родић-Царевић Васе Бранка, Руњанин Душана Ста-
менко, Салковић-Пинтар Јосипа Вјекослава, Ско-
мержа- Старешина Албина Ми лутка. Стојановић 
Јефте Стево. Шафарик Фрање Фрањо, Томпак Ру-
долфа др Мира, Травица Милоша Борисав, Тропе 
Фрање Фран,ица, Трут Стјепана Мато. Туђина-Ве-
черић Валента Вилма: 

Ваврешин Јакоба Јосип, Видичек Андрије Ката, 
Бој новић-Умљеновић Игњатија Лулка, Враичић-
-Квакић Ђуре Марија, Вуков Селикта Иван. Вуков-
-Црнковић Балда Невенка Вучковић Пере Душан, 
Завртки Марије Иван, Зец-Милићевић Радована 
Даринка, Зубер Петра Никола, Железник-Крижа-
нец Мартина Фрида; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андрашек Милана Рудолф, Андриловић Ивана 
др Владимир, Антонини-Ратковић Мије Иванка. Ба-
бић Мирка Анте, Бабић Милоша Божо, Бајкин-Ву-
касовић Даринка, Бан Игнаца Јосип, Батестин-Крм-
потић Јулије Даница, Бегић-Ивета Антуна Смиља, 
Бељан Јосипа Мато, Билек-Чапета ВЈенцеслава проф. 
Горинка, Волф Матије Иван. Боршчак Стјепана Вла-
димир, Бошњак-Стехлик Лудвига Славица, Броз 
Мирка Фрањо, Будисављевић-Витас Стевана Драги-
ца, Буњевац-Хорбец Божидара проф. Мирјана, Бу-
шљета Миле Анкица, Црнковић Рајмонда Иван,1 Цвек 
Ивана Силва; 

Накалић Луке Емил, Чемер Розалије Вилко,, 
Ченић Павла др Душан, Дајчић-Крајцер Ивана Ва-
лерија, Дасовић-Турк Јураја Мирјана, Дамерац Мате 
Стјепан, Деспотовић-Михавец Рудолфа Јелена Дми-
тровић Марка Милош, Докуш Мартина проф Нада, 
Драшковић-Ботић Ловре Јелица, Дражетић Стјепана 
Стјепан, Дудаш Аугуста Владимир. Дупланчић-Мла-
динов Јуре Милева, Ђери Вилмоша Вилмош, Фар-
каш Антуна Невенка, Феле-Черњевић Ивана Елза, 
Филипић-Хренић Конрада Евица Фрањчен Ивана 
Звонимир. Габај Мартина Винко. Гецан Матије Дра-
гутин. Глад Михе Матија, Главак Ђуре Иван. Гори-
чан Мирослава Бранко. Грчевић-Раух Емилија, Гре-
гурић Ивана Иван, Гргета Мартина Ђино; 

Хајак-Видичек Драгутина Анђела, Херак Мила-
на Маринко Хорват Казимира Драго. Хорватић 
Фрање Ђуро. Јаковић Изидора Антун, Јамбровић 
Марије Емануел, Јанковић Станимира Стојан, Јања-
товић-Миљак Николе проф. Десанка, Јербић Илије 
Миле. Језерник-Хорват Винка Криста. Јурченко-
-Шпаљ Јулије Рајка, Калањ Николе Душан, Керн 
Гашпара Радослав. Клојчник-Томичевић Јосипа Љу-
бица Кнезовић Стјепана Љубо. Когелман Ђуре Јо-
сип. Ковач Јосипа Иван, Ковачић-Шипек Јанка Зо-
рица, Кожић Ивана Емил. Коижанац-Дековић Га-
шпара Штефица. Кукић Раде Душан; 

Лаковић Николе др Маријан, Лордан Андрије 
Андрија. Лучев-Сингер Мирослава проф. Вера, Лу-
лић Мате Мате, Маркс Ивана Даворин, Мартиновић 
Јове Божо. Месарек Јосипа Мијо, Милевој-Брезац 
Матета Јосипа, Муцко Фрање Мирко, Мураја Томе 
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Милица, Новак Павла Фрањо, Новак Андрије Ма-
ријан.- Олбина Милана Владимир, Ожанић Ивана 
Драгутин. Пајцур Ивана Антун. Павловић Јосипа 
Вјекослав Перишин-Андрић Николе Марија. Пет-
рик-Га)ић Јосипа Ана, Петровић-Никифоровић Стеве 
Катарина. Петровић Реза. Поби Игмана Иван, По-
пијан Андрије Изидор, Прстец Александра Алексан-
дар Пупић Драгутина Вилма; 4 

Рајшић Душана Миле. Раткајец Томе Стјепан. 
Рендулић-Итзошевић Станка Косанка. Ресман-Ђурин 
Леона Анђела, Рикерт Леополда Стјепан. Р у ш е в -
ски Казимира Звонко Ружевић Петра Зденко, Са-
маржија Валента Иван, Сензел Томе Ивица, Скља-
ров-Вучина Томе проф Ксенија, Степинац-Балвано-
вић Ивана проф Марјана. Стрбад Фрање Владо,) 
Свете-Мараковић Јосипа проф, В јера, Шарчевић-" 
-Бачић Мартина- Босиљка Шкаричић-Плетикосић 
Маринова Нада. Шпелић Павла Шиме, Шпољар 
Мирка Мијо. Шпрљан-Коњевода Анте Марија. 
Шверко Ивана Јосип. Томић-Рандељ Филипа Да-
ринка Травица Андрије Никола; 

Узелац Љубе Глишо, Ва лц Флоријана Драгутин, 
Verzetti-Буковац др Ксенија, Везјак Јосипа Драго, 
Видас-Шкуноа Ивана Катица Винцековић Андрије 
Јосип Властелић Славка Мирко, Братић Драга 
Иван Вуцелић-Краљ Стјепана Злата. Вујчић Нико-
ле Богдан Вуковић Јове Јово. Бундерл-Новачић 
Мирка проф Ксенија. Вурдеља Ђуре Богдан, Зл ачки 
Ивана Фрањо Зустовић-Палиска Фрања Ана, Жер-
јав-Месарић Болте Розика; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Драча-Хечимовић Миле Мандица, Ђафић Ах-
мета Шефика, Марен-Држај Петра др Марија, Ли-
повшћак-Чогел Ивана Вера, Шуњара Вице Иван; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО 
БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Блажић-Белас Марина Ксенија, Шарар-Блажић 
Антуна Мери. Вукелић Мара; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Балошић-Антони Јаше Јелка, Божић-Цвитић 
Мате Аница. Чижмек Јосипа Никола, Ђукић Јове 
Петар, Гечек Фрање Иван, Тотал Марка Јосип, Гр-
гић Фране Злата Херцег Крунослава Антун, Коци-
јел-Возила Албина Иванка, Лазић Лазара Јанко, 
Манстиншек-Бакић Михајла Смиља, Маршић-Хер-
цези Мате Барица, МатитаткО-Воглеш Мартина Те-
резија. Микац-Марковић Драгутина Јелена, Мило-
вановић Стојана Васо, Новосел Јанка Јанко; 

Павловић-Дам Шиме Марија. Петричевић-Бабић 
Бартола Манда, Петричевић-Петричевкћ Илије Ма-
тија, Поточки Ивана Лацко, Радишић Јове Драгош, 
Росанда-Палин Ивана Лидија, Рукљач Флоријана 
Антун. Солдић Блажа Анте, Стојановић-Блажевац 
Јосипа Мара, Таради Стјепана Јосип, Томић-Ђако-
вић Флоријана Реза, Туђа Јанка Антун, Видичек 
Ане Драгутин, Зарић Душана Драгутин, Жлабур 
Стјепана Стјепан; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Абрамовић Томе Виктор, Антончић Јосипа Ан-
тун, Бајић Јозе Илија, Бајза Антуна Марко, Бани-
чевић-Сесвечан Ивана Злата, Барбир Ивана Златко, 
Баумаи-Дукарић Ђуре Марија, Беловић-Пфеифер 
Еве Љубица, Бекшец Милана Славко, Бићан Марка 
Божо, Бићан Марка Ђуро, Билен Ивана Мартин, 
Брнић Луке Иван. Бубало Ивана Мијо, Ценчић-Ја-
ковац Макса Берта, Црнчец-Медвед Ивана Марија, 
Черкез Ивана Драго. Чеси Ивана Винко; 

Даниловић Милорада Мирко. Делимар Амбреза 
Јосип, Деспотушић-Тихи Славка Злата, Долар Јосипа 
Иван, Ђурета Ивана Томо, Ђурета Стјепана Томо, 
Филиповић Драгутина Фрањо, Францулић Мије Јо-
сип, Гајић Милутина Радивоје, Галинец-Цанјуга 
Ивана Марија, Гол о јух-Делић Димитрија Гордана, 
Говедарица Ђорђа Видоје, Грегурић Фрање Павао, 
Гргурић-Михелчић Јосипа Јула, Грубић Миливоја 
Светозар. Хајак Станка Ђуро, Хајак Станка Иван, 
Хајдуковић-Лончарек Стјепана Марија, Хлевњак 
Мије Иван, Хршак Рудолфа Славко, Иргулић-Хор-
ват Мартина Марија; 

Јагец Пирушке Виктор, Јурец Ивана Данијел, 
Јуренец Андре Јосип, Клобучарић Антуна Вјекос-
лав, Кнаус-Штимац Антуна Антонија, Кнежевић 
Јакоба Анте, Коци јан, Фрање Фрањо, Колар Јосипа 
Златко, Контек Фрање Руда, Копрек Ивана Валент, 
Коренић Рудолфа Виктор. Корица Јакова Марта, 
Ковач Ивана Фрањо,^ Ковачић Стјепана Фрањо, Ко-
вачић Јакова Стјепан, Квештек Петра Здравко, Ку-
парић Стјепана Марија, Лесковић Мије Божа, Лис-
јак Луке Валент, Лончарић .Рока Иван, Лукчин 
Болте Стјепан, Лукетић Јосипа Антун; 

Маценић Мирка Вид, Малачић Стјепана Иван, 
Малнар-Раукар Емила Вера, Мартулаш-Бутоло Ива-
на Анка, Матијашко Фрање Анђела, Маухар Вален-, 
тина Антун, Медењак Јосипа Флоријан, Мицек Томе 
Бранко, Михелчић Матије Драго, Михић Маријана 
Маријан, Муцко-Пресечки Фрање Ана, Муцко Стје-
пана Фрањо, Мустач-Бауман Данијела Нада, Немец 
Мартина Фрањо, Немец-Пискач Стјепана Марија, 
Новачки Јосипа Владо, Новак-Марган Макса Соња, 
Новковић-Марковић Љубица; 

Очић Лацка Рок, Опачић Пантелије Борислав, 
Ожанић-Јакљевић Антуна Марија, Пал Ђуре Иван, 
Парадиш-Погорац Бруна Злата, Пашица Мартина 
Људевит, Павлек Ђуре Мијо, Петек-Орешковић Ја-
коба Марија, Петриц-Шоштарић Ивана Нада, Пин-
тар Фрање Мирко, Подгорелец Ђуре Ђуро, Раб-Ву-
кашиновић Блажа Аница, Радић-Вујић Теодора Де-
санка, Раукар , Ивана Емил, Раукар-Ковач Фрање 
Марија, Раукар-Штимац Михе Штефанија, Роган 
Јосипа Стјепан, Савић Димитрија Тоде, Сикетић' 
Мије Антун, Стругар Грге Стјепан, Судец-Вершец 
Грегора Софија; 

Шантл Ивана Јакоб, Шкворц-Маркан Фрање 
Катица, Шнајдар-Мравлек Јосипа Ката, Шпољарић 
Бартола Антун, Штефок Флоријана Леонард, Шти-
мац-Раукар Маријана Невенка, Тежак Стјепана 
Винко, Ткалец Томе Божидар, Томац-Штимац' Ан-
дрије Марија, Туцковић-Хорват Драгутина Ивка, 
Ванчина-Манце Јураја Марија, Варгиш Стјепана 
Павао, Вратарић Ђуре Иван, Врховец Ивана Иван, 
Врховски Јосипа Иван, Вуковић Анте Душан, Загор-
шчак-Делимар Амброзије Марица, Жељежњак Ан-
дрије Мијо, Жижек Винка Јосип; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 

. успеси во издигањето на воено-стручното знаеле и 
борбената готовност на нашите граѓани 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ 

Деренчин 
Стево. 

Хуге Маријан, Петровић Душана 

Бр. 74 
6 јуни 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. 

Симе Стеван, Милутиновић Боривоја Светомир, 
Спасић Николе Миладин. Стевановић Ранђела Че-
домир, Стојановски Данче Радојко, Трајановић Ми-
лојка Михајло. 

Бр. 80 
20 јуни 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката. 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати - успеси во 
работата од значеше на социјалистичката изградба 

4 на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ожеговић Алексе Шпира; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Абдуловић Џемаила Имер. Јовчић Бошка Ми-
лић Милосављевић Јована Радисав. Павковић Ва-
силија Добривоје. Петровић Добросава Будимир. То-
доровић Михајла Братољуб; 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

- ' ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува по повод дваесет и пет-
годишнината на постоењето и работата, а за осо-
бени заслуги и успеси во образованието и усовр-
шувањето на лекарите-стоматолози и во развива-
њето на научниот труд во областа на стоматологи- , 
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Стоматолошкиот факултет во Белград. 

Бр. 81 
22 дуни 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адум Стевана др Огњан. Бојовић Михајла Ми-
лорад, Дрнозг Јанеза Иван. Ђорев Ратка Младен, 
Јовановић Стојана Божидар. Јовић Јована Милу-
тин. Марковић Радомира Ранко. Миленковић Ти-
хомира Јован, Милићевић Душана Божидар Панић 
Чедомипа Боривоје Ристић Саве Миодраг Огња-
новић Чедомира Јелен. Шундрић-Мојин Миливоја 
Марија. Урошевић Радосава Драгољуб Величковић 
Тодосија Јованча Живић Радомира Драгослав; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

lie Hofara Eduard; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Илић Аврама Братислав, Јусеновић Реџепа 
Саит, Милошевић Станоја Милан, Миловановић 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка' 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува посмртно да се одликуваат по повод трие-
сетгодишнината на Југословенската воена морна-
рица. а за извонреден подвиг на хероизмот и при-
врженост кон својата татковина — за уништува-
њето и потопувањето на разорувачот „Загреб" во 
април 1941 година, да не падне во рацете на оку-
паторот, — и за јуначката смрт на својот брод 

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Спасић Саве Милан, поручник на боев брод; 
Машера Франца Сергеј, поручник на боен брод. 

Бр. 83 1 

28 јуни 1973 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува по повод осумдесетгодиш-
нината на животот и шеесетгодишнината на твореч-
ката работа а за извонредни заслуги во развива-
њето на нашата книжевност и култура на темелите 
на револуционерната марксистичка мисла, за го-
лемите книжевни дела што ја обогатиле нашата и 
светската литература и придонесле на развивање-
то на свеста на нашите граѓани во борбата за со-
цијализмот 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Крлежа Мирослава Мирослав 

Бр, 84 
28 јуни 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип ,Броз Тито, с р 

— за успешно раководење со воените единици и 
со воените операции и за особена храброст покажана, 
во војната 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Хоџа Лалима Фадиљ, Јовићевић Јована Павле; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Филиповић Данила Крсто. 

fep. 86 
29 јуни 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за особени заслуги на де-
лото ширење на братството меѓу нашите народи и 
народности и на создавањето и развивањето на по-
литичкото и моралното единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Првата прекуморска бригада на НОВ на Југо-
славија; 

Втората прекуморска бригада на НОВ на Југо-
славија; 

Третата прекуморска бригада на НОВ на Југо-
славија. 

" Бр. 85 
28 јуни 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
v 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат: 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
898. Одлука за износот на надоместокот за ко-

ристење на автомобил во лична сопстве-
ност за службени цели — — — — — 1893 

899. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се увезува за потребите на воведу-
вањето односно проширувањето на пос-
тојната мрежа на Првата програма на 
Југословенската радио-телевизија — — -1893 

900. Наредба за начинот на поднесувањето на 
извештајот и на документацијата потреб-
ни за утврдувањето и распределбата на 
стоковните контингенти односно на де-
визните контингенти за увоз на стоки во 
1974 година — — — — — — — — 1895 

901. Наредба за начинот и постапката за дос-
тавување на податоците и документација-
та потребни за утврдувањето и распре-
делбата на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1974 година 1896 

902. Спогодба за промена на затечените цени 
за PVC топол под — — — — — — 1900 

903. Спогодба за промена на затечените цени 
за PVC фолии и подни облоги — — — 1900 

904. Спогодба за промена на затечените цени 
за диоктифталат и дибутилфталат — — 1900 

- Одликувања — — — — — — — 1901 

Меѓународни договори — — — — — — 353 


