
„СЛУЖБЕН лист НА СФРЈ" изле-
гува во издание ва српскохрватски 
односно хрватскосрпсви, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата. — 
Жиро-сметка каЈ Службата на опште-

ственото книговодство 6G802 603-1125 

Четврток, 28 март 1974 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 15 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 20 динари. — 
Претплатата за 1974 година изнесува 
350 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика- бр 1. Пошт фах 226. — 
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671: 

Телекс 11756. 

197. 

Врз основа на член 8 став 1 од Општествениот 
договор за основите и мерилата за усогласување на 
личните доходи и на другите примања на функцио-
нерите кои се именуваат или назначуваат во сојуз-
ните органи и организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦАТА ЗА СЛУЖ-
БЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА НА ФУНКЦИО-

НЕРИТЕ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. При службено патување во земјата на функ-
ционерите што во сојузните органи на управата, во 
сојузните организации и во стручните служби ги 
назначува Сојузниот извршен совет, им припаѓа 
дневница во височина од 250 динари. 

2. Оваа одлука ќе се применува и на директорот 
на Управата на зградите на сојузните органи и на 
директорот на Сервисот за одржување на објектите 
за потребите на репрезентацијата нд сојузните ор-
гани. 

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

" Е. п. бр. 166 
20 март 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

198. 

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1, 
чл. 376 и 37д став 1 од Законот за прометот на сто-
ки и услуги со странство (,.Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/62 и Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 
28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ НА 
ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ 

ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за измени на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, 
Е. п. бр. 69 („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/74), 

А точка 2 се менува и гласи: 
„2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува врз работите што ќе се склучат и ќе ќ 

се пријават на банката од тој ден до 31 мај 1974 
година, како и на извозот што се врши од 28 март 
1974 година по работите склучени и пријавени на 
банката до 14 февруари 1974 година." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 167 
20 март 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

199. 

Врз основа на член 37д од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОСЕБЕН ИЗНОС НА ГЛО-
БАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1974 ГОДИНА 
ЗА УВОЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШЕЌЕРНА РЕПА 

1. За увозот на земјоделска механизација за 
производство на шеќерна репа (во понатамошниот 
тескт: земјоделска механизација) се утврдува посе-
бен износ на глобалната девизна квота за 1974 го-
дина од 24,320.006 динари во девизи што се од зна-
чење за одржувањето на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања. 

2. Средствата на посебниот износ на глобалната 
девизна квота од точка 1 на оваа одлука ги распре-
делуваат договорно во рамките на Стопанската ко-
мора на Југославија, организациите на здружениот 
труд регистрирани за надворешнотрговски промет 
на земјоделска механизација. 

Распределбата на средствата од став 1 на оваа 
точка ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

3. Како земјоделска механизација, во смисла на 
оваа одлука, се подразбираат земјоделските машини 
и орудијата за сеидба и за нега на шеќерна репа, 
што договорно ќе ги утврдат организациите на здру-
жениот труд кои учествуваат во распределбата на 
тие средства, заедно со претставниците на органи-
зациите на здружениот труд за производство на ше-
ќер што имаат договори за производствена коопе-
рација со индивидуални производители за произ-
водство на шеќерна репа. 
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Организациите на здружениот труд од став 1 на 
оваа точка се должни да се договорат и за другите 
услови околу увозот и продажбата на земјоделската 
механизација. 

4. Покрај условите од точка 2 на оваа одлука, 
организациите на здружениот труд што увезуваат 
земјоделска механизација мораат да ги исполнуваат 
и следните услови: 

1) да имаат обезбеден сервис за одржување и 
поправка на земјоделската механизација што ја 
увезуваат; 

2) да располагаат со динарски средства за купу-
вање на девизи потребни за увозот на земјоделската 
механизација; 

3) да вршат промет на мало на земјоделска ме-
ханизација. 

5. За учеството во договарањето за распредел-
бата на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа 
одлука организациите на здружениот труд се дол-
жни да ги поднесат следните докази: 

1) потврда од надлежната служба на општест-
веното книговодство дека располагаат со динари з,а 
купување на девизи; 

2) обврска на организацијата на здружениот 
труд дека ќе обезбеди сервис и резервни делови за 
одржување и поправка на земјоделската механиза-
ција што ја увезуваат; 

3) заверен препис на исправите за правото на 
вршење промет на мало на земјоделска механиза-
ција. 

6. Организациите на здружениот труд регистри-
рани за надворешнотрговски промет на земјоделска 
механизација се должни да издвојат до 10% од до-
биените средства според одредбите на оваа одлука, 
и да ги употребат за увоз на резервни делови за одр-
жување и поправка ,на земјоделската механизација 
што ја увезуваат. 

7. За извршената распределба на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота на пооделни орга-
низации на здружениот труд во смисла на точка 2 
од оваа одлука, Стопанската комора на Југославија 
му доставува извештај за извршената распределба, 
со соодветната документација, на Сојузниот секре-
таријат за пазар и цени. 

8. Сојузниот секретаријат за пазар и цени, во 
спогодба со Сојузниот секретаријат за земјоделство, 
во рок од 15 дена од денот на приемот на извешта-
јот од Стопанската комора на Југославија, на секоја 
организација на здружениот труд, што според од-
редбите на оваа одлука има право на средства од 
посебната глобална девизна квота, ќе ќ издаде ре-
шение за височината на девизната квота што & 
припаѓа. 

9. Ако организациите на здружениот труд во 
рамките на Стопанската комора на Југославија не 
постигнат договор за распределбата на износот на 
глобалната девизна квота од точка 1 на оваа од-
лука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секре-
таријат за пазар и цени, во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за земјоделство, а по претходно под-
несениот извештај од Стопанската комора на Југо-
славија. 

10. Износот на посебната глобална девизна квота 
за 1974 година од точка 1 на оваа одлука за увоз 
на земјоделска механизација може да се користи до 
31 декември 1974 година. 

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

Е. п. бр. 168 
20 март 1974 година 

Белград > 
- Ѓ . ' 

Сојузен извршен совет 

, . Претседател, 
Џемал Биедик, е. р. 

200. 
Врз основа на член 9 од Законот за издавање 

обврзници на федерацијата ЕО 1974 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 71/73), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ЗА АМОР-
ТИЗАЦИЈАТА НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА 

Член 1 
Обврзниците на федерацијата издадени според 

Законот за издавање на обврзници на ф е д е р а ц и ј а 
во 1974 година (во понатамошниот текст: Законот) ќе 
се пласираат преку организациите што, според од-
редбите на член 4 од Законот" ги одредиле репуб-
ликите и автономните покраини, и тоа: 

1) Стопанската банка, Сараево; 
2) Инвестиционата банка, Титоград; 
3) Стопанската банка, Загреб; 
4) Стопанската банка, Скопје; 
5) Службата на општественото книговодство на 

СР Словенија, Љубљана; 
6) Белградската банка. Белград; 
7) Војводинската банка, Нови Сад; 
8) Косовската банка, Приштина. 

х Член 2 
Средствата од продадените обврзници издадени 

според Законот (во понатамошниот текст: обврзни-
ците) организациите од член 1 на овој правилник 
ги уплатуваат, секој десетти, дваесетти и послед-
ниот ден во месецот, во корист на сметката бр. 
60811-630-112-облик 53 — Приходи на Буџетот на 
федерацијата за 1974 година која се води ка ј Фи-
лијалата на Службата на општественото книговод-
ство во Белград. 

За уплатување на средствата од став 1 на овој 
член се користи образецот СОК бр. 50 — Општ на-
лог за пренос. 

Член 3 
Секоја од организациите од член 1 на овој пра-

вилник (во понатамошниот текст: организацијата) е 
должна на Службата на општественото книговод-
ство на Југославија да и поднесува секој месец, и 
тоа најдоцна до петнаесеттиот ден во месецот, из-
вештај за продадените обврзници во претходниот 
месец. 

Извештајот од став 1 на овој член содржи: 
вкупна номинална вредност на обврзниците прода-
дени на корисниците на општествени средства од 
областа на стопанството, на банките, на корисници-
те на општествени средства од областа на несто-
панството и на граѓаните; износ на средствата што 
организацијата требало да го уплати во корист на 
сметката од член 2 на овој правилник по основ на 
продадените обврзници во претходниот месец и из-
нос на средствата што таа организација го упла-
тила во корист на споменатата сметка до петнае-
сеттиот ден во месецот на име на продадените об-
врзници во претходниот месец. Кон овој извештај 
се доставува и преглед на непродадените обврзни-
ци во апоени и номинална вредност на непродаде-
ните обврзници според состојбата на првиот ден 
во месецот во кој се поднесува извештај. 

Покрај извештајот од став 1 на овој член, на 
Службата на општественото книговодство на Југо-
славија организацијата ќе п поднесе и извештај со 
пресметката на продадените обврзници; и тоа: 

1) за првата серија — до 20 јули 1974 година! 
2) за втората серија — до 20 јануари 1975 го-

дина. 
Извештаите од став 3 на овој член содржат! 

номинална вредност на непродадените ^обврзници?} 
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износ на средствата што организацијата требало да 
ро уплати на сметката од член 2 иа овој правилник 
по месеци и вкупно на име на продадените обврз-
ници; износ на средствата што организацијата го 
уплатила на сметката од член 2 на ОВОЈ правилник 
по месеци и вкупно на име на продадениве обврз-
ници; попис на непродадените обврзници по апое-
ните и броевите на обврзниците; рекапитулација 
на непродадените обврзници по апоените и номи-
налната вредност на непродадените обврзници за 
сокој апоен. 

Непродадените4 обврзници организација ќе vi 
ги предаде на Службата на општественото книго-
водство на Југославија веднаш по усогласувањето 
на пресметката за продадените обврзници од прва-
та, односно од втората серија со Службата на оп-
штественото книговодство на Југославија, а нај-
доцна до 10 август 1974 година — непродадените 
обврзници од првата серија, односнб најдоцна до 
10 февруари 1975 година — непродадените обврз-
ници од втората серија. 

Предавањето на непродадените обврзници ќе 
се изврши комисиски во седиштето на организа-
цијата. 

Член 4 
Исплатувањето (амортизацијата) на обврзници-

те го врши Службата на општественото книговод-
ство согласно со одредбите на Законот. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 7-444/1 
19 март Ш 4 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии. 

Јанко Смоле, е. р. 

201. 

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за 
основните права на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 
и 40/73), сојузниот секретар за труд и социјална 
политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1973 ГО-

ДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Југосла-
вија за 1973 година се утврдува во износ од 1.938 
динари. 

Утврдениот износ на просечниот месечен ли-
чен доход од став 1 на оваа наредба служи за 
утврдување на додатокот кон пензијата и на по-
стојаното месечно парично примање за 1974 година 
според Законот за основните права на носителите 
на „Партизанска споменица 1941". 

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

Бр. 7-988/1 
13 март 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
da труд и социјална 

политика, 
Вука Драгашевић, е. р. 

202. 

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за 
основните права на лицата одликувани со Орден 
на народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72), сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1973 ГО-

ДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Југосла-
вија за 1973 година се утврдува во износ од 1,938 
динари. 

Утврдениот износ на просечниот месечен личен 
доход од став 1 на оваа наредба служи за утврду-
рање на постојаното месечно парично примање за 
1974 година според Законот за основните права на 
лицата одликувани со Орден на народен херој. 

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

Бр. 7-989/1 • 
13 март 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд и социјална 
политика. 

Вуко Драгашевић, е. р. 

203. 

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за бо-
речкиот додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72), сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВА-
ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1974 ГОДИНА 

1. Основот за одредување на боречкиот додаток 
во 1974 година се утврдува во износ од 1.938 динари. 

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

Бр. 7-990/1 
13 март 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд и социјална 
политика. 

Вуко Драгашевић, е. р. 

204. 

Врз основа на член 25 став 1 од Законот за 
основните права на борците од Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72 и 40/73), сојузниот секретар за труд и соци-
јална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1973 ГО-

ДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Југосла-
вија за 1973 година се утврдува во износ од 1.938 
динари. 
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Утврдениот износ на просечниот месечен личен 
доход од став 1 на оваа наредба служи за утврду-
вање на додатокот кон пензијата и на постојаното 
месечно парично примање за 1974 година според 
Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна 
војна од 1936 до 1939 година. 

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

Бр. 7-991/1 
13 март 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за труд и социјална 

политика, 
Вуко Драгашевић, с. р. 

205. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за во-
ените инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), 
сојузниот секретар за труд и социјална политика 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ЛИЧНАТА 
И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И НА ОРТОПЕД-

СКИОТ ДОДАТОК ВО 1974 ГОДИНА 

1. Личната и семејната инвалиднина и ортопед-
скиот додаток се зголемуваат почнувајќи од 1 ја-
нуари 1974 година за 16% и така зголемени изне-
суваат. 

1) личната инвалиднина, и тоа: 
а) за воените инвалиди од I до VII група, 

месечно: 
група динари 
I — — — — — — — — 2.764 
И — _ — — — - — — — 2.003 
III — — — — — — — — 1.515 
IV _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.119 
V — — — — — — — — 797 
V I — — — — — — — — 494 
VII — — — — — — — — 334 

б) за воените инвалиди од VIII до X група, во 
еднократен годишен износ: 

група динари 
V I I I — — — — — — — — 1.929 
I X — — — — — — — — 1.448 
X — — — — — — — — 969 

2) семејната инвалиднина, и тоа: 
а) за еден член на семејството, 

годишно — — — — — — — 2 036 динари 
б) за секој понатамошен член 

на семејството што е соуживател на 
инвалиднина, годишно — — — — 1.017 динари 

в) зголемена семејна инвалид-
нина (член 30 од Законот за воените 
инвалиди), месечно — — — — — 271 динар 

3) ортопедскиот додаток, и тоа: 
а) за прв степен телесно оште-

тување, месечно — — — — — — 800 динари 
б) за втор степен телесно ош-

тетување, месечно — — — — — 610 динари 
в) за трет степен телесно ош-

тетување, месечно — — — — — 393 динари 
г) за четврти степен телесно 

оштетување, месечно — — — — 190 динари 

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

Бр. 7-992/1 
13 март 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за труд и социјална 

политика, 
Вуко Драгашевић, е. р. 

206. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за 
воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72), сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТО-
КОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУ-

ГО ЛИЦЕ ВО 1974 ГОДИНА 

1. Додатокот за нега и помош од страна на дру-
го лице изнесува месечно, почнувајќи од 1 Јануари 
1974 година, и тоа: 

1) за воен инвалид, распореден 
во прв степен на додаток 2.519 динари, 

2) за воен .инвалид, распореден 
во втор степен на додаток 1.938 динари, 

3) за воен инвалид, распореден 
во трет степен на додаток 1.357 динари. 

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

Б р . 7 -993 /1 
13 март 1974 година 

Белград 

Сојузен 'секретар 
за труд и социјална 

политика, 
Вуко Драгашевић, е. р. 

207. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ »FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG« 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот »Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, број 33 од 8 февруари 1974 година, кој из-
легува на германски јазик во Франкфурт, СоЈузна 
Република Германија. 

Бр. 650-1-22/137 
4 март 1974 година 

Белград 

СОЈУ зен секретар 
внатрешни работи, 

Лука Бановић, е. р. 
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208. 
Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 

за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), СОЈУЗНИОТ секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО »QUICK« 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на списанието »Quick«, број 8 од 14 фе-
вруари 1974 година, кое излегува на германски Ја-
зик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Б р . 650-1-22/139 
5 март 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

209. 

Врз основа на член 62 точка 14 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72) и член 
6 став 2 од Законот за измени и дополненија на 
Законот за организацијата на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/71), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРЕОСТАНАТИОТ ДЕЛ НА 
СРЕДСТВАТА ОД ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВРЗ 
ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО 1974 ГОДИНА 

1. Народната банка на Југославија ќе пренесе 
во 1974 година врз Поштенската штедилница сред-
ства во износ од 1.701,983.972,12 динари како преоста-
нати средства од штедните влогови, собрани до 31 
декември 1971 година, што се водат како депонирани 
средства на Поштенската штедилница кај Народ-
ната банка на Југославија. 

Средствата од штедните влогови, што во 1974 
година се пренесуваат врз Поштенската штедилница 
во смисла на став 1 од онаа точка, Поштенската 
штедилница ќе ги распореди врз републиките и ав-
тономните покраини според нивното учество во 
вкупните средства на штедните влогови ка ј Пош-
тенската штедилница остварени до 31 декември 
1971 година. 

При распоредувањето на средствата од оваа од-
лука врз републиките и автономните покраини, По-
штенската штедилница ќе ги земе предвид обвр-
ските по кредитите што Народната банка на Југо-
славија му ги дала на Воениот сервис од средствата 
на штедните влогови до 31 декември 1971 година за 
давање потрошувачки кредити на воени лица во 
износ од 128,200.000 динари. Пренесувањето на кре-
дитите од Народната банка на Југославија врз По-
штенската штедилница ќе се изврши до крајот на 
1974 година односно при пренесувањето на послед-
ната рата на средствата од штедните влогови во 
смисла на оваа одлука. 

2. Од вкупниот износ на средствата од точка 1 
став 1 од оваа одлука Народната банка на Југосла-
вија ќе пренесе врз Поштенската штедилница 250 

милиони динари во првото тримесечје на 1974 го-
дина. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се пре-
несат врз Поштенската штедилница во втората по-
ловина на месец март 1974 година. 

Преостанатиот дел на средствата Народната 
банка на Југославија ќе го пренесе врз Поштен-
ската штедилница според динамиката што ќе ја ут-
врди Советот на гувернерите во почетокот на секое 
тримесечје. 

3. Средствата на штедните влогови што Народ-
ната банка на Југославија ќе ги пренесува врз По-
штенската штедилница според одредбите на оваа 
одлука. Поштенската штедилница ќе ги користи за 
давање кредити за намените и под условите што ќе 
ги утврдат надлежните републички и покраински 
органи врз основа на одредбите на член 366 од За-
конот за организацијата на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/65, 50/68, 51768, 15/70 и 58/71). 

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

О. бр. 11 
18 март 1974 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

Гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

210. 

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
б е н , л и с т н а С Ф Р Ј " , б р 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 
63/72 и 71/72), генералниот директор на Службата 
на општественото книговодство на Југославија про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ОТВОРАЊЕ 
И УКИНУВАЊЕ НА ЖИРО-СМЕТКИ И ДРУГИ 
СМЕТКИ НА КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ 
СРЕДСТВА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕ-

НОТО КНИГОВОДСТВО 

1. Во Упатството за отворање и укинување на 
жиро-сметки и други сметки на корисници на 
општествени средства каЈ Службата на општестве-
ното книговодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/73) во точка 22 зборовите: „до 28 февруари 1974 
година" се заменуваат со зборовите: „до 30 јуни 
1974 година". 

2. Во точка 23 став 1 зборовите: „до 28 февру-
ари 1974 година" се заменуваат со зборовите: „до 
30 јуни 1974 година". 

Во став 2 зборовите: „до 15 март 1974 година" 
се заменуваат со зборовите: „до 15 јули 1974 го-
дина". 

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

20 бр. 1/37 
18 март 1974 година 

Белград 

Генерален директор 
на Службата на општественото 

книговодство на Југославија, 
Антон Полајнар, е. р. 
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211. 
Организациите на здружениот труд што учес-

твуваат во извозот и увозот на вино и на други ал-
кохолни пијачки на плеиарниот состанок, одржан на! 
29 март 1973 година, склучија и потпишаа Општес-
твен договор за условите и начинот на извозот и 
увозот на вино и на други алкохолни пијачки — од 
тарифните броеви што се наведени во оригиналот на 
ОВОЈ договор, а кој во извод гласи: 

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со 
член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склучу-
вање и објавување на општествени договори и за на-
чинот и условите за вршење на надворешнотргозски 
промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), претст-
авниците на организациите на здружениот труд што 
учествуваат во извозот и увозот на вино и на други 
алкохолни пијачки склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗВОЗОТ И УВО-

ЗОТ НА ВИНО И НА ДРУГИ АЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЧКИ 

Член 1 
Заради унапредуваше и стабилизација на про-

изводството, извозот и увозот на вино и иа други ал-
кохолни пијачки, учесниците на овој договор со 
овој договор ги регулираат: 

1) програмата и организацијата на производс-
твото заради извоз; 

2) програмата и организацијата на извозот и уво-
зот; 

3) извозот и увозот на грозје за преработка, ши-
ра (сок) од грозје, вино и други алкохолни пијачки, 
освои пиво, рум, арака и ликери; 

4) сите доработки, врзани, компензациони, реекс-
порт«^ switch и други извозни и увозни работи што 
се однесуваат на производите од овој договор; 

5) следењето и евиденцијата на извозот и увозот 
на производите од овој договор заради утврдување 
на остварените резултати како и на влиЈаршето што 
ТОЈ извоз и увоз го имаат врз понатамошниот извоз 
и увоз и врз домашниот пазар, заради преземање 
соодветни мерки за подобрување на извозот и уво-
зот и за поорганизирано настапување на странски 
пазари; 

6) санкциите за неизвршување на овој договор. 

Член 4 
Учесниците во извозот и увозот се должни зара-

ди постигнување најдобри услови во извозот и уво-
зот да истапуваат договорно и организирано на 
странски пазари. Заради тоа се обврзуваат дека: 

1) ќе ја утврдуваат заедничката програма на из-
возот и увозот на вино и на други производи наве-
дени во член 1 од овој договор — глобално и за 
поодделни пазари, како и условите за нејзиното из-
вршување; 

2) на странски пазари ќе настапуваат договорно 
во поглед на понудата, цената, ексклузивитетот и 
другите услови; 

3) за пазарите за кои тоа е потребно договорно 
ќе ги утврдат носителите на работите и консултан-
т и ^ , застапниците, како и начинот на кој ќе се 
склучуваат работите за поодделни земји; 

4) при изработката на програмата и утврдува-
њето на политиката на извозот и увозот ќе вадат 
сметка за стабилноста на домашниот пазар и за тен-
денциите на странските пазари: 

5) ќе тргнуваат од стимулѕтивните цени за про-
изводителите, засновани врз интенциите па стопанс-
ката реформа и врз економската политика на Југо-
славија; 

6) ќе обезбедуваат потребни средства (сопствени 
придонеси, придонеси на општествената заедница и 
др.) за надминување на посебните тешкотии на од-
редени пазари, за одредени производи и за одредено 
време; 

7) ќе ги почитуваат, односно ќе се придржуваат 
кон дадените обврски и гаранции од страна на опш-
тествената заедница и Фондот за унапредување на 
Производството и извозот-увозот на вино и на други 
алкохолни пијачки — Белград, кон заклучоците, од-
луките и другите акти со кои се преземаат одредени 
обврски донесени од органот надлежен за спроведу-
вањето на овој договор и ќе се залагаат за нивното 
доследно извршување и применување; 

8) ќе ги почитз^ваат, односно ќе се придржуваат 
кон одредбите па овој договор и дека нема да го оте-
жнуваат неговото доследно спроведување на штета 
на другите учесници и на поставените цели и задачи. 

Член 21 
За спроведувањето на овој договор ќе се грижи 

Фондот за унапредување на производството и Јна из-
возот-увозот на вино м на други алкохолни Пијачки 
— Белград. 

Претставници на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во извозот и увозот на вино и 
на други алкохолни пијачки: „Навип" — Земун, 
„Словенијавино" — Љубљана, „Винопродукт"— Заг-
реб, „Истравино-експорт" — Риека, „Тиквеш" — Ка-
вадарци, „Далмацијавино" — Сплит, Кметијски ком-
бинат — Птуј, ПК „Београд" — „Вршачки ви-
ногради" — Вршац, „Југославија комерц" — Бел-
град, „Жупски Рубин" — Крушевац, „Емоиа" — Љуб-
љана, ..Генералекспорт" — Белград, ..Маријан Вадел" 
— Загреб, „Хепок" — Мостар, ,,Адрија" — Белград, 
,.Вино-жупа-експорт" — Александровац, „Сервис-
-импорт" — Титоград, „Воќар" — Белград, „Јадран-
-експорт" — Сежана, ..Кобекс" — Белград, „ Интер-
експорт" — Белград, „Центропром" —• Белград, ПУ 
„Македонијавино" — Скопје „Експорт-импорт Ко-
сова" — Приштина, „Агрокосово" — Приштина." 

ОВОЈ општествен договор го прифатија Стопанс-
ката комора на Југославија со актот бр. 1702/94 од 15 
февруари 1974 година и Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија со актот бр. 17-10751/2 од 27 де-
кември 1973 година. 

Овој општествен договор влегува во сила наред-
ниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

212. 

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од 
Уставот на СФРЈ, согласно со Системските реше-
т к а за реализација на политиката на развојот на 
земјоделството во' периодот од 1973 до 1975 година, 
извршните совети на социјалистичките републики 
и извршните совети на социјалистичките автоном-
ни покраини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ И ЗА 

ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРЕМИИ ЗА МЛЕКОТО 

1. Извршните совети на републиките и изврш-
ните совети на автономните покраини заклучија 
дека со важност од 15 март 1974 година ќе ги од-
редат и з^согласат минималните откупни цени на 
млекото на ниво од 0,65 динари за единици на ма-
снотија. Ова ниво на минималните откупни цени 
им одговара на трошоците на производството, утвр-
дени во април 1972 година, зголемени за 181)/о, за 
колку овие трошоци пораснале до крајот на 1973 
година. 

Минималната откупна цена од став 1 на оваа 
точка важи за кравјото млеко што содржи 356<}/о 



,Четврток. 28 март 1974 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Bpoi 15 — Страна 7 

млечна маснотија и за овчото млеко што содржи 
4° о млечна маст. За млекото што содржи повеќе или 
помалку маснотија, цената сразмерно се зголемува 
или намалува за крав]ото млеко најмногу до 4,2'7о, 
а за овчото млеко најмногу до 6,2<Vo млечна маст. 

Минималната откупна цена не важи за крав-
јото млеко што содржи помалку од 3,2'Vo млечна 
маст и за овчото млеко што содржи помалку од 
4<\'о млечна маст. 

2. Извршните совети на републиките и изврш-
ните совети на автономните покраини заклучуваат 
дека поради зголемувањето на минималната откуп-
на цена на млекото и укинувањето на преработу-
вачката премии треба да се усогласат малопро-
дажните цени на конзумног млеко и на млечните 
производи. 

3. Извршните совети на републиките и изврш-
ните совети на автономиите покраини од своите 
буџетски средства и понатаму на организациите на 
здружениот труд за млекото произведено во соп-
ствено производство и во кооперација со индиви-
дуалните производители ќе им плаќаат премија во 
височина од најмалку 0,30 динари за еден литар 
кравјо млеко што содржи 3 , 2 ° м л е ч н а маст и за 
овчо млеко што содржи 4°/о млечна маст. 

Овој минимален износ на премијата за млекото 
ќе се~прим€нува и во пресметката помеѓу републи-
ките и автономните покраини, што се врши преку 
филијалите на Службата на општественото книго-
водство врз основа на поднесено барање со доку-
ментација. 

Потребната документација ќе ја одредат репуб-
личките и покраинските секретари за земјоделство, 
односно секретарите надлежни за работите на зем-
јоделството во републиката и во автономната по-
краина. 

Премијата се исплатува за кравјото млеко што 
содржи најмалку 3,296 млечна маст, а за овчото 
млеко што содржи најмалку 4°/о млечна маст. За 
млекото што содржи повеќе од 3,2%, односно 4% 
млечна маст премијата се пресметува врз количи-
ната со 3,2% млечна маст за кравјото млеко, и со 
4% млечна маст за овчото млеко. За кравјото млеко 
со повеќе од 4,2°/в млечна маст, и за овчото млеко 
со повеќе од 6,2?о млечна маст, пресметувањето се 
врши најмногу до 4,2°/о, односно до 6,296 млечна 
маст. 

4. Овој договор се објавува во „Службен лист' на 
СФРЈ". 

За Извршниот совет на СР Босна и Херцеговина, 
Ратомир Фукс, е. р, 

v За Извршниот совет на СР Македонија, 
Јанко Лазаревски, е. р. 
За Извршниот совет на СР Словенија, 
Милован Зидар, е. р. 
За Извршниот совет на СР Србија, 
Бранко Јовановиќ, е. р. 
За Извршниот совет на СР Хрватска, 
Раде Павловић, е. р. 
За Извршниот совет на СР Црна Гора, 
Жарко Драговиќ, е. р. 
За Извршниот совет на САП Војводина, 
Милан Јањетовић, е. р. 
За Извршниот совет на САП Косово, 
Илијаз Хаџиу, е. р. 

6 март 1974 година 
Белград 

213. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ'4, 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот па производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

РИУМ КАРБОНАТ (КАЛЦИНИРАНА СОДА) 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 17 јануари 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за натриум карбонат (калцитирана 
сода), со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоката продажна' цена 
да изнесува 1.800 динари за една тона. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го 
продаваат, односно купуваат по цената и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 72/1 од 22 март 1974 
година 

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

Претставник на производителите: „СОДА-СО" — 
Тузла. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 
купувачи-потрошув^чи назначени во посебниот 
прилог кон Спогодбата, што се наоѓа во доку-
ментацијата на Стопанската комора на Југосла-
вија. 

214. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола па 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 РАМНО 
СТАКЛО (ВЛЕЧЕНО ПРОЗОРСКО, ЛЕАНО ОРНА-

МЕНТ И АРМИРАНО) 

1. Пре тс та ваш ци те на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 7 ноември 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за рамно стакло (влечено прозорс-
ко, леано орнамент и армирано), со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, до 15%. 

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 во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 195/1 од 22 март 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: Индустрија 
стакла 1— Панчево и Индустрија стакла и руд-
ници неметала — Липиќ. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Пословно удружење „Југостакло" — Белград, 
Трговинско предузеќе „Копаоник" — Белград и 
Трговинско подјетје „Стекло" — Љубљана. 
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215. 

Брз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците ва потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАК-
ЛЕНА АМБАЛАЖА 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 6 ноември 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за стаклена амбалажа, со тоа што 
производител ските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, црн постојните услови на продажбата, најмно-
гу до 20Vo, а според Ценовникот кој е составен дел 
на Спогодбата. 

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 во Спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 183/2 од 22 март 1974 
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 „Стра-
жа" — Хум на Сутли, Стекларна „Храстник" — 
Храстник и Индустрија за стакло и стаклени 
влакна — Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„ИНЕКС ВИНО-ЖУПА" — Александровац, 
„Грозд." — Струмица, „Аграрија" — Копер, „Зве-
чево" — Славонска Пожега, „Колинска" — Љуб-
љана, „Дана" — Мирна, „Суботичана" — Субо-
тица, „Истра-вино експорт" — Риека, „Сегести-
ка" — Сисак, „Фруктал-алко" — Ајдсхвшчина, 
„Маријан Вадел" — Загреб, „НАВИП" — Земун, 
„Пивара" — Зрењанин, „Талис" — Марибор, Бу-
ковичка Бања — Аранѓеловац, „Херцеговка" — 
Мостар, „Далмација-вино" — Сплит, „Мараска" 
— Задар, „Неретва" — Опузен, Творница уља — 
Загреб, „Серво Михаљ" — Зрењанин, Фабрика 
уља — Врбас, „Будимка" — Пожега, „Чачанка" 
— Чачак, „Жупски рубин" — Крушевац, „Под-
горка" — Осечина, ПИК „Таково" — Горњи Ми-
лановац, „Бимал" — Брчко, „Прокупац" погон 
Београд — Белград, Јагодинска пивара — Свето-
зарево, „Требјеса" — Никшиќ, „Унион" пивовар-
на — Љубљана, „Лашко" пивоварна — Лашко, 
Загребачке пивоваре — Загреб, Осј ечка пивова-
ра — Осиек, „Винопродукт" — Загреб, Здрави-
лишче Слатина — Раденици, Здравилишче — Ро-
гашка Слатина и Лечилиште — Врњачка Бања. 

21$, 

Bpi о?ноза на член 22 од Законот за општестве-
на к о н т р а I -а цет7"т^ (, СтужПеи лист па СФРЈ", 
бр. 25/72 и .>:> 72), предавниците на производите-
лите и хгретстаЕЕшцтпе in потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕКО-
ВИ ЗА ХУМАНА МЕДИЦИНА, ЗА МЕДИЦИНСКИ 

ФЛАСТЕРИ И ЗА Д Е Т А Л Н И ПРЕПАРАТИ 

1. Претставниците на производителите и прете-
•гавгниците на потрошувачите на 1 ноември 1973 го-

дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за лекови за хумана медицина, за 
медицински фластери и зк дентални препарати, со 
тоа што производителските организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите затечени 
продажни цени во просек за 11°/о за вкупното про-
изводство на тие производи, а според Ценовникот 
кој е составен дел на Спогодбата и под условите на 
продажбата од таа Спогодба. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 976/5 од 25 март 1974 
година. 

4 Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ1'. 

Претставници на производителите: „Алкалоид" 
— Скопје, „Босналијек" — Сараево, „Галеника" 
— Земун, „Фармаков — Призрен, „Хемофарм" 
— Вршац, „Крка" — Ново Место, „Лек" — Љуб-
љана, „Плива" — Загреб, „Серво Михаљ" погон 
лекова — Зрењанин, „Здравље" — Лесковац, 
Полигалант" — Волчја Драга и „Белупо" — Луд-
брег. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Со-
јузот на заедниците на здравственото осигурува-
ње на Југославија — Белград и Сојузот на заед-
ниците на здравствените работни организации на 
Југославија — Белград. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 34 од Законот за народната 
одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69), на пред-
лог од Извршниот совет на САП Косово, Претседа-
телот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ КОМАН-
ДАНТ НА ПОКРАИНСКИОТ ШТАБ ЗА НАРОДНА 

ОДБРАНА 

Се разрешува од должноста на командант на 
Покраинскиот штаб за народна одбрана на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово Саит Затриќи. 

За командант на Покраинскиот штаб за народна 
одбрана на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
cogjp се именува генерал-мајорот Етем Речица. 

Р. п бр. 171/1 
20 март 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
гаЈГП^цптата и делокругот на сојузните органи на 
vnpaicv.a и на сојузните организации („Службен 
лист ка СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
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внатрешни работи се назначува Драшко Јуришиќ, 
помошник сојузен секретар за внатрешни работи. 

Е. п. бр. 124 
20 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

Врз основа на член 43 од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот извр-
вен Совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

Се разрешува од должноста на потсекретар во 
Сојузниот секретаријат за финансии Јосип Ловре-
новић поради одење на друга должност. 

Е. п. бр. 153 
в март 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
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: . 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дракулић Симе Мирко, Матуза Фрање Петар, 
Петровић Луке Јован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бастаја Милана Никола, Тодић Јосипа Милош, 
Гутић Велимира Миле, Каралић Антуна Луца, Мар-
ковић Николе Јосип, Рушев Николе Иво, Тишма-
-Ракановић Уроша д-р Зора, В е т а Антуна Иво; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Арбанас Ивана Антун, Браниш Бојте Војта, 
Брешки Блаже Лука, Дук Јосипа Иван. Фијан-
-Енѓел Антуна Паула, Хргар Мирка Јосип, Ненадић 
Петра Милан, Перић Фрање Павао, Урбан Јосипа 
Славко. Вајс-Девић Ивана Анкица, Вучковић Ни-
коле Иван, В;-*јић Марка Бранко, Житковић Јанка 
Стјепан: 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алкар Петра Јосип, Андријашевић Ивана Алф-
онзо, Бадањак Миле Дане, Барић Мате Бара, 
Bassi Ivana Marija, Блажековић Ђуре Јакоб, Боса-
нац Николе Фрањо, Бурић-Матијашчић Јанка 
Драгица. Циндрић Николе Драгутин. Ђаћић-Радо-
чај Мате Славица, Дракулић Николе Јован, Дуј-
мовић-Ширић Ивана Ката. Ђурђевић Мате Маријан, 
Главаш Томе Жељко. Грковић Павла Миле, Халу-
жан Слепана Стјепан, Хољевац Јосе Иван, Худолин 
Антуна Ђуро. Илијевић Петра Марко, Јакобовић' 
Ивана Звонимир, Јанецки Антуна Стјепан, Јањић 
Марка Станко, Јурчић Ивана Мирко. Јурио Ивана 
Иван; 

Карамарковић-Меденец Антуна Јагица, Карас 
Павла Јосип, Катић-Граора Косте Анђа, Кљуков-
ница Николе Марко, Колунџија Николе Боривој, 
Котур Михаила Драган, Ковачић Николе Станко, 
Кукић Јосипа Анте, Квесић Стојана Маријан, Маг-
дић Јосе Иван, Магдић Томе Јосип, Маховић Ан-
туна Звонко, Маричић Грге Шиме, Маринковић-
-Пенић Јосипа Резика, Марјановић Илије Лазо, 
Мартан Мирка Милан, Матанић Николе Иван Ма-
тешић Мије Никола, Мил^евић Ђуре Марко, Мр-
ђеновић Јанка Ђуро, Обајдин Мате Миле, 
Мг Pasholli Shahina Asllan, Паулић Јосипа 
Јосип, Пав линић Јосипа Ладислав, Пенић 
Јосипа Стјепан, Петковић Миле Ђуро, Петковић-
-Јаноушек Николе Зора. Плеш Миле Ивица, Пога-
чић Стјепана Фрањо, Прикратки Стјепана др Иван; 

Рушеа Ивана Стјепан, Скупњак-Мокровић 
Фрање Босиљка, Стипановић Стипе Стипо, Мико-
вић Ђуре Драгутин, Шпољар-Худлер Марка Ката-
рина, Штрбенац Јосе Бранко, Тглер Албина 
Стјепан Тепавац Павла Мика, Туњић-Кодба Анд-
рије Франциска, Туркаљ Фрање Иван, Велемировић 
Милоша Душан, Вугринец-Фабек Ватрослава Мира, 
Вујатовић-Безјак Рудолфа т г ph Зденка. Вуко-
т и ћ Дане Јуре, Жешко Драгутина Јустина, 
Живковић Јована Михајло, Живковић Марка 
Милић; 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на наводите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Белшћак Марка Алојз, Гечек Јурај а Јосип, Ми-
лошевић Раде Милорад, Штефанац Миле Здравко,. 
Жупанић Јосипа Иван; 
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— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бадовинац Алојза Маријан, Чачић Ђуре Слав-
ко, Дозет Стојана Саво, Хајдин Марка Јован, 
Јуринец Јуре Мато, Кордић Павла Тадија. Крек 
Николе Николо. Маврачић Славка Звонко, Ocoj-
нички Петра Петар, Пелес Стјепана Владо. Пемпер 
Мије Мијо, Солдо Јозе Иван, Жужић Јанка 
Стјепан: 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антуновић Јосипа Мате, Барбир-Гавранић 
Петра Марија. Берић Андрије Илија. Богуновић 
Ивана Славен, Босиљ-Цика * Мирка Анка, Босил» 
Ладислава Илија, Божић Драгана Остоја. Bvmih 
Мартина Фрањо, Ћуртшовић Јосипа Антун, Дрља-
ча Ђуре Милован, Дружијанић Мате Вељко, Фај -
фарић Јосипа Милка. Франић Ивана Петар, 
Фрањко Томе Фрањо, Гргуриновић Ивана Анте, 
Хараловић Петра Звонко, Хољевац-Божичевић 
Кате, Хосни Јураја Блаж. Ивета Марка Иван; 

Јерковић Мате Винко, Јурчић Мате Миле, 
Јуришак Вјекослава Иван, Калић Јосо Мицан, 
Керетић Ивана Стјепан. Кажић Мате Славко, 
Клешчић Славка Славко Кордић Николе Славко, 
Ковачевић Милана Бранко, Кранчевић Алексан-
дра Мате. Кучинић Стјепана Анте. Кукурузовић 
Раде Бошко, Кузмановић Раде Божо. Ловрић Ивана 
Анто, Мартинчић Б^аже Винко, Матош Ивана 
Иван, Мочић-Сорић Јуре1а Ана Мијић Анте Јозо, 
Мравак Јакова Мато, Мујкановић Хасана Хасан, 
Мули Андрије Мирослава: 

Нерал ић Мије Мара, Новачки Аугуста Јанко, 
Одобашић Мијата Анто. Селаковић Драгутина 
Богдан, Остојић Анте Мате. Павичевић-Марковић 
Милана Ана, Перас Стјепана Марија. Петковић-
-Радуловић Илије Десанка. Петровић Петра Милан, 
Пјевац Милана Гојко. Почекал Драгутина Анђел-
ко, Пољак-Паулић Миле Бара. Радочај Николе 
Иван, Радовић Милића Милош, Рајић Мије Илија, 
Ранковић-Циган Фрање Мајда, Рудан Мартина 
Дарко: 

Скукан Миће Анка. Станић-Фистрич Аугуста 
Иванка. Стипетић Јосипа Вера. Шабан Шимо 
Милан, Трбојевић-Тепавац Ђуре Милка. Турујлија 
Миле Павао, Влаинић Томе Олга, Влајков Миливоја 
Иван, Врбанић Стјепана Живко. Врзић Форде 
Љубица, Буковински Фрање Иван, Жалац Пере 
Иван; 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јовановић Драгомира Владимир, Којић АЕЗДРИ-
је Добривоје; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ћирић Саве Владимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ћирић Војина Станислав, Драшковић Луке 
Војин, Ђорђевић Столна Правдољуб. Јовановић 

Будимира Милутин, Крстић Душана Божидар, 
Манић-Поповић Бранислава Перуника, Мишић" 
Димитрија Новица, Митић Божидара Ж И В О Ј И Н , 

Николић Ивана Драгослав. Сотировић Јордана Бо-
жидар, Спасић Стојана Крста, Тошић Алексе Сава, 
Видановић Бранка Божидар. Живковић Војислава 
Драгиша; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Лековић Јашара Муса. Ћирић Душана Алексан-
дар, Филиповић Љубомира Сретен. Јевремовић 
Сокола Будимир, Костић Будимира Антица. Мијал-
ковић Божидара Вукашин. Митић Добривоја Си-
ниша, Николић Ђорђа Радивоје. Перић Владислава 
Тадија Станковић Бранка Добривоје. Станковић 
Алексе4 Стојан, Стојановић Витомира Радомир, 
Тошић Радивоја Александар. Влатковић Милоша 
Томислав; 

— за покажана храброст во борбата против не-
пријателот за ослободувањето на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Ву иду к Милоша Душан. 

Бр. 178 
14 ноември 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, 
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 

Турчиновић-Додић Анђелка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Кораћ Васе Пуниша, Златић Марка Марко; 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јелача-Мирковић Мате Катица; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Булф-Јурлина Анте Мира. Бутковић-Крајцар 
Антона Љуба, Гргоринић Јосипа Марио. Иветац 
Антона Ју ст. Јанковић Љубе Предраг. Негри Мар-
ка Маријан. Павицхиеваз Ивана Гуидо. Радошевић 
Јосипа Вилко, Ракочевић Радосава Љубомир, 
Жмак Петра Жељко; 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Храстар Франца Јоже, Јовановић-Драковић 
Антона Марица, Крањац Антона Шанто, Сиљан 
Ивана Иве; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Чечиновић Бартола Рудолф, Ладавац Антона 
Петар Митровић Матије Етел ка, Пропат Грге Сил-
вано, Sudoli Ivana Giovanni, Укотић Шиме Назарио. 

Бр. 179 
14 ноември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. 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 беспримерен хероизам во борбата против на-
родниот непријател и осведочено јунаштво и заслу-
ги во текот на народноослободителната борба 

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Џевдет Дода, Хајдар Души, Мето Бајрактари; 

Бр. 183 
15 ноември 1973 година * 

Белград 

Претседател 
На Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. 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 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 

Доуган д-р Иво, Кошевина Карла Карл; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бох Јанеза Стане, Ерјавшек Валентина Вален-
тин, Хочевар Алојза инж. Штефан, Јаснич Антова 
Данте, Лулиќ-Петернел Августа Марија, Помпе 
Франца др Леон. Рожеј Јоже Алојз. Шифрер Ели-
дија Саво. Шпендал Франца Франц, Жван Симона 
Франц; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Амброж Алојза Славко, Феист Алојза Карло, 
Фенз Јурија Јуриј, Гасар Алојза Славица. Гузељ 
Франца Франц, Јакељ Франца Јанез, Јелинчич 
Фердинанда Вера, Кавчич-Зика Јосипа Зденка, 
Клемени Матевжа Матевж, Клинар Јоже Јоже, 
Клинар Јоже Станко. Кошир-Бахун Карела Иван-
ка, Кривец-Павшич Урбана Јожица, Крничар Ја-
неза Франц, Крзнарич Матија Миха, Маленшек 
Валтера Франчишка, Млакар Петера Ловро. Облак 
Јурија Ловро, Окретич Матија Карло Пездирник 
Јанеза Јоже. Поточник Павла Јерца, Стругар-По-
бодник Антона Јоланда, Шуштершић-Шолар Јакоба 
Сабина, Тарман Андреја Андреј, Видиц Јоже Јоже; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Акифјев-Срад Ивана Марија, Арх Антона 
Антон, Бергман Јосипа Антон, Бергман Јосипа 
Франц, Бијол Јожета Антон, Братуша Михаела 
АЛОЈЗ, Чоп-Робич Франца Цвета, Дејак-Хафнер 
Ивана Отилија, Добрајц-Лебен Франца Ана, Ен-
гелман-Ус Петера Нађа, Ферк Јожета Миха, 
Ферков Антона Франчишка, Грегорек Ивана Вера, 
Гусев Илије Алексиј, Гузељ Јосипа Јоже, Хри-
бар-Хабјан Томажа Метка, Иглич Јурија Ма-
рија, Интихар Јернеј а Иван, Јанеш Симона Франц, 
Јерчић Лудвика Лудвик, Јуван Јанеза Аница, К а -
мин-Жнидарич Мартина Даница, Клинар Цирила 
Макс, Коман-Елснер Антона Нада, Комљанец 
Антона Антон, Котник Јера Здравко, Крамар-Сто-
јановић Јоже Марија, Крч-Фурлан Јулијана Драга* 
Кресник Франца Ернест; 

Лесар-Петек Јанеза Михаела, Лешник Адолфа 
Зоран, Лукежич Антона Недељко, Лужник Андреја 
Франц, Маковец Јоже Алојз, Матич-С^етина Иво 
?ида, Меснер Лудвика Рудолф, Милхбергер Јере 
Фрида, Печник Јакоба Аница, Петрович-Чеч Алојза 
Марија, Подлесник-Артач Антона Каролина, Ло-
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рочник Вида Урх, Поточник Франца Марјан, Рат 
Јакоба Ангела, Разингер Јанеза Франц, Симич 
Пантелија Иван, Сламник Јоже Јоже, Стражишар 
Јожета Јоже. Шобер Јожефа Албјз, Шобер Викто-
рија Виктор, Штуцин Јакоба Станко, Тестен Јанеза 
Антон. Вердинек Рудолфа Макс, Виндишар Јоже 
Јоже Водушек Андреја Андреј. Згонц-Шорн Фран-
ца Хилда; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со ко-
ја се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО 
БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Аггброжић-Доленц Антона Викторија Гозвода 
Јоже Јоже. Грилц Франца Франц Кетжар Вален-
тина Валентин, Кобентар Албина Албин Лакота 
Катарине Антон, Макше Франца Франц, Миклав-
чич Франца Франц, Палчич Јанеза Јанез Ромих 
Ивана Јожеф, Соклич Антона Алојз, Стердин 
Милоша Храбро, Шчавничар Штефана Иван, 
Штруц Франца Симон Влацх Јосипа др Јосип; 

— за заслуги во развивањето и* реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Коршбаумер Фридерика Иван, Крајнц Ивана 
Јоже, Скриварник Марије Рудолф; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Болчина Алојза Стане, Брицељ-Аклин Антона 
Марија, Баковић Штефана Јанез, Буквич Штефана 
Лудвик, Добрута Лудвика Лудвик, Ферк Франца 
Франц, Ферк Винценца Иван, Гржина Ивана Иван, 
Краупнер-Заводник Франца Марија, Матошец-Ур-
банц Јакоба Даница, Михелич Симона Марија, 
Одер-Павела Владо. Петех-Вавпетич Јанеза Реги-
на, Петержинек Романа Макс, Погач Франца Иван, 
Стражишар Франца Марија, Штумфл Мартина 
Јанко, Топ лер Блажа Блаж, Тртник-Садар Доми-
ника Марија, Вренк-Миклавц Јанеза Зинка, Ж и -
гон Франца Марјан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата на 
општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Грогл Рајка Бранко, Миклавц Хуга Хуго. 

Бр. 184 
16 ноември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

197. Одлука за височината на дневницата за 
службено патување во земјата на фун-
кционерите што ги назначува Сојузниот 
извршен совет — — — — — — — 389 

198. Одлука за измена на Одлуката за измени, 
на Одлуката за определување на стоките 
чиј извоз и увоз е регулиран — — — 389 

199. Одлука за утврдување посебен износ 
на глобалната девизна квота за 1974 го-
дина за увоз на земјоделска механизаци-
ја за производство на шеќерна репа — 380 

200. Правилник за начинот на издавањето и 
за амортизацијата на обврзниците на фе-
дерацијата — — — — — — — — 390 

201. Наредба за утврдување на просечниот 
месечен личен доход во Југославија за 
1973 година — — — — — — — — 391 

202. Наредба за утврдување на просечниот 
месечен личен доход во Југославија за 
1973 година — — — — — — — — 391 

203. Наредба за утврдување на основот за од-
редување на боречкиот додаток во 1974 
година — — — — — — — — — 391 

204. Наредба за утврдување на просечниот ме-
сечен личен доход во Југославија за 1973 
година — — — — — — — — — 391 

205. Наредба за утврдување на износите на 
личната и семејната инвалиднина и на 
ортопедскиот додаток во 1974 година — 392 

206. Наредба за утврдување на износот на до-
датокот за нега и помош од страна на 
друго лице во 1974 година — — — — 392 

207. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" — — — — — — 392 

208. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Quick" — — 393 

209. Одлука за пренесување на преостанатиот 
дел на средствата од штедните влогови 
врз Поштенската штедилница во 1974 го-
дина — — — — — — — — — 393 

210. Упатство за измена на Упатството за от-
ворање и укинување на жиро-сметки и 
други сметки на корисници на општестве-
ни средства кај Службата на општестве-
ното книговодство — — — — — — 393 

211. Општествен договор за условите и начи-
нот на извозот и увозот на вино и на дру-
ги алкохолни пијачки — — — — — 394 

212. Договор за минималните откупни цени 
и за единствените премии за млекото — 394 

213. Спогодба за промена на затечените цени 
за натриум карбонат (калцинирана сода) 395 

214. Спогодба за промена на затечените цени 
за рамно стакло (влечено прозорско, леа-
но орнамент и армирано) — — — — 395 

215. Спогодба за промена на затечените цени 
за стаклена амбалажа — — — — — 398 

21»б. Спогодба за промена на затечените цени 
за лекови за хумана медицина, за меди-
цински фластери и за дентални препарати 396 

Назначувања и разрешувања — — — — 396 
Одликувања — — — — — — — — 397 

Меѓународни договори — — '— — — — 81 
Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 226. 
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