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

Четврток, 13 април 1972 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 20 ГОД. XXVIII 

Цена на овој број е 4 динари. — 
Претплатата за 1972 година изнесува 
270 динари. — Редакција: Улица Јо* 
вана Ристика бр. 1 Ношт. фах 226. — 
Телефони; централа 650-155: Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671. 

174. 

Врз основа на член 1316 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 и 29/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ ГРАЃАНИТЕ МОЖАТ ДА ВНЕСУВААТ ОП-

РЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО 

1 Во Одлуката за условите под кои граѓаните 
можат да внесуваат определени предмети од стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/71) во точка 
2 во одредбите под 2 и 3 бројот: „25.000" се заменува 
со бројот: „50.000". 

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

P. п. бр. 55 
5 април 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

175. 

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

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

СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/70, 4/71, 32/71, 58/71 и 12/72) во 
точка 1 став 2 по тар. број 29.35/12 се додава нов 
тар. број, кој гласи: 

„30.02/1 Серуми и вакцини". 
2. Посебната такса во височина од 2% ќе се 

плаќа на увозот на серуми и вакцини од точка 1 
на оваа одлука извршен во 1972 година. 

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

P. п. бр. 56 
5 април 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

176. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за кон-
тролата на квалитетот на земјоделските производи 
наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65), во согласност со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за стопанство 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВА-
ЛИТЕТОТ НА ПРЕРАБОТКИ ОД РИБИ, РАКОВИ, 
ШКОЛКАРИ, МОРСКИ ЕЖОВИ, ЖАБИ, ЖЕЛКИ 

И ПОЛЖАВИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Контролата еа квалитетот на преработки од 

риби, ракови, школкари, морски ежови, жаби, жел-
ки и полжави наменети за извоз предвидена во 
член 1 од Законот за контролата на квалитетот на 
земјоделските производи наменети за извоз, се врши 
на начинот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Контролата на квалитетот на преработки од ри-

би, ракови, школкари, морски ежови, жаби, желки 
и полжави наменети за извоз (во понатамошниот 
текст: контролата на квалитетот) се однесува на 
преработките чиј квалитет е пропишан со Правил-
никот за квалитетот на рибите, раковите, школка-
рите, морските ежови, жабите, желните, полжавите 
и нивните преработки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/64 и 27/68), а начинот на пакувањето и означува-
њето — со Правилникот за посебните услови за па-
кувањето и означувањето на преработките од риби, 
ракови, школкари, морски ежови, жаби, желки и 
полжави наменети за извоз („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/65). 

Член 3 
Контролата на квалитетот ја вршат контролори 

(член 7 од Законот за контролата на квалитетот на 
земјоделските производи наменети за извоз). 

Контролори пристапува кон утврдување на 
квалитетот на преработките од член 1 од овој пра-
вилник (во понатамошниот текст: преработките) врз 
основа на писмено барање на извозникот за изда-
вање уверение за тоа дека преработките му одго-
вараат на пропишаниот извозен квалитет (церти-
фикат). 

Барањето од став 2 на овој член содржи особено: 
назив на преработката и нејзино трговско име ако 
односната преработка го има; назив (име) и седиште 
на извозникот и производителот; датум на произ-
водството; нето-тежина; вид на опрема односно ам-
балажа; вкупна количина на пратката; место и да-
тум на натоварот и назив на земјата и местото во 
кое преработката се извезува. 

Барањето се поднесува најдоцна на 24 часа пред 
натоварот на преработката во превозното средство. 

Член 4 
Контролата на квалитетот контролорот ја врши 

врз основа на соодветната документација и со орга-
нолептичен преглед на преработката. Во вршењето 
на контролата конгролорот треба да утврди: 
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1) дека се извршени сите подготовки за натовар 
на преработките (сортирање, пакување, означување, 
подготвување на превозното средство и др.); 

2) дека количината на преработките по амба-
л а ж и т е единици им одговара иа податоците од до-
кументацијата; 

3) дека преработките според видот и квалитетот 
му одговараат на извозниот квалитет и дека пос-
тојниот квалитет ќе се запази под предвидените 
услови на транспортирање; 

4) дека амбалажата во која преработките ќе се 
транспортираат и начинот на пакувањето ги испол-
нуваат пропишаните услови камо и дека превозното 

• средство е погодно за транспортирање на преработ-
ките и за запазување на нивни от квалитет. 

Член 5 
Ако не може да го утврди квалитетот на пре-

работките врз основа на срган ол оптичен преглед, 
контролорст ќе побара мислење од соодветна стру-
чна организација. 

Стручната организација го испитува квалитетот 
и одржливоста на преработките со анализа на мос-
три "на преработките, што ги избира кснтролсрот. 

Член 6 
Пред да пристапи кон земање на мостри, кон-

трол орот проверува дали податоците што извозни-
кот ги навел во пријавата одговараат на преработ-
ките од кои треба да се земат мостри. 

Член 7 
Контролорот зема мостри од секоја партија на 

ист вид преработки, која се испраќа. 
Бројот и количината на мострите што треба да 

се земат за одделни видови преработки ги одредува 
Сојузниот тржишен инспекторат. 

Член 8 
Контролоре^ зема мостри на преработките во 

присуство на претставник на извозникот. 
За земањето на мострите контролорот составува 

записник. 
Член 9 

Запечатените мостри и пломбирани од страна на 
контролорот извозникот и ги доставува на струч-
ната организација, заедно со дописот на контроло-
рот со кој од таа организација се бара стручно мис-
лење за квалитетот на мострата на преработката. 

Дописот од став 1 на овој член ги содржи след-
ните податоци: 

1) назив на преработката и нејзино трговско 
име ако таа го има; 

2) назив (име) на извозникот и на производите-
лот; 

3) број на мострите што се праќаат на анализа; 
4) количина на производните партии изразена 

во килограми или во број на сандаци (картонски 
кутии или слична амбалажа); 

5) датум на производството; 
6) датум на натоварот; 
7) називи на земјата и на местата во кои прера-

ботките се извезуваат; 
8) семејно и родено име и адреса на контроло-

рот; 
9> анализи што треба да се извршат. 

Член 10 
Ако според наодот на стручната организација 

испитуваните мостри на преработките одговараат на 
пропишаниот извозен квалитет, контролорот го из-
вестува за тоа извозникот заради подготвување и 
натовар на преработките во превозното средство. 

Ако контролорот утврди дека преработките и во 
поглед на пакувањето, означувањето и превозното 
средство ги^ исполнуваат пропишаните услови, на 
извозникот ќе му издаде цертификат по завршениот 
натовар на преработките и по пломбирањето на 
превозното средство. 

Рокот на важењето на цертификатот за полу-
трајне! конзерви изнесува 3 месеци, а за трајни кон-
зерви — 6 месеци. 

Член И 4 

Ако според наодот на стручната организација 
испитуваните мостри на преработките не одговараат 
на пропишаниот извозен квалитет, контролори за 
тоа на извозникот му издава образложено писмено 
решение. 

Член 12 
Ако извозникот нема намера веднаш да ги из-

везе преработките за кои е утврдено дека одгова-
раат на пропишаниот извозен квалитет, туку ги 
складира на друго место, контролорот не му издава 
цертификат туку ја снабдува пратката со заверени 
преписи на исправите за утврдениот квалитет и со 
потврда за видот и количината на односните прера-
ботки. Врз основа на тие преписи и потврда кон-
тролниот надлежен за контролата на квалитетот во 
местото во кое преработките се складирани издава 
цертификат за тие преработки. 

Член 13 
Ако во превозното средство во кое се наоѓаат 

преработки за кои е издаден цертификат извозни-
кот дополнително натоварил нови преработки, кон-
тролсрот надлежен за контролата на квалитетот на 
дополнително натоварените преработки ќе изврши 
контрола на квалитетот само на тие преработки. Ако 
утврди дека дополнително натоварените преработки 
одговараат на пропишаниот извозен квалитет, конт-
ролори^ ќе издаде цертификат за целата пратка. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1975/1 
27 март 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
Бошко Димитриевиќ, е. р. 

177. 

Врз онсова на член 69 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за прометот на стоки и ус-
луги со странство („Службен лист на СФРЈ" бр. 
28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА 
УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТА-

ЛУРГИЈА 

1. Во Наредбата за определување на стопанските 
организации за договарање и извршување на работи 
на увозот на производи на црната металургија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/68, 25/68, 26/68, 
31/68, 41/68, 49/68, 54/68, 8/69, 24/69, 50/69, 6/70, 19/70, 
44/70, 5/71, 58/71 и 5/72) во точка 2 во одредбата под 
58 точката се заменува со запирка и по тоа. се до-
даваат две нови одредби, кои гласат: 

„59) „Виктор Ленац", Риека, 
60) Електронска индустрија, Ниш.". 

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

П. бр. 11006 
28 март 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна 
трговија, 

Мухамед Хаџиќ, е. р. 
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178. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоковните контингенти и де-
визните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавеното ми-
слење од Сојузната стопанска комора, сојузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА 

СТОКИ ВО 1972 ГОДИНА 

1. Стоките наведени во точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоковните контин-
генти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во 1972 го-
дина можат да се увезуваат само до количините (стоковен контингент) односно до вредностите (девизен 
контингент) утврдени во точка 2 на оваа наредба. 

2. Количините односно вредностите до кои може да се увезуваат стоки, во смисла на точка 1 од. 
оваа наредба, се следните: 

Реден Тарифен број на Наименување У н о с н о * 
број Царинската тарифа Наименување вредност 

1) Репродукциони материјали 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

10.02/2 
10.03/3 
10.05/2а 
10.05/26 

17.03/1 
24.01/2Р 
25.01/1 
25.01/5 
25.01/ба 
27.01/1д-2 
28.10/2а 
28.47/1а 
73.01/2а-1 
73.01/2а-2 

73.03/1а 
73.03/2а 
73.03/36 
73.03/3B 

84.62/1 
84.62/2 
84.62/3 

'Рж, друг 
Јачмен за исхрана на добиток 
Пченка за исхрана на добиток, жолта 
Пченка за исхрана на добиток, бела 
Вкупно 'рж, друг, јачмен за исхрана на добиток и 
пченка за исхрана на добиток, жолта и бела 
Меласа, нејастива 
Ферментиран тутун во лист, друг 
Камена сол 
Хемиски чист натриум хлорид 
Денатурирана сол 
Прав од камен јаглен 
Фосфорна киселина, орто- и пирофосфорна 
Натриум бихромат 
Железо сиво сурово, нелегирано 
Железо сиво сурово, легирано 

Вкупно железо 
Железо и челик стари 
Лив стар, машински 
Железо и челик, други 
Отпадоци и струганки од железо и челик, други 
Вкупно железо и челик, стари, други, лив стар, ма-
шински, и отпадоци и стругалка од железо и челик, 
други 
Топчести тркалечки лелсан 
Валчести тркалечки лежаи 
Игличести тркалечки лежаи 

Вкупно тркалечки лежаи 

2) Стоки за широка потрошувачка: 

205.000 
70.000 
6.500 

72.300 
2,5 
2,5 

448 
1 500 

500 

тона 
тона 
тона 
тона 
тона 
тона 
тона 
тона 
тона 

71.200 тона 

310.000 тона 

2.900 тона 

1 04.01/1 Млеко 2.000 тона 
2 04.03/1 Путер, свеж 5.000 тона 
3 09.01/1 а Кафе сурово во зрно 

09.01/16 Кафе пржено или мелено -
Вкупно кафе 30.000 тона 

4 10.01/16 Пченица, друга 500.000 тона 
5 10.06/1а-2 Ориз во лушпа, друг 

10.06/16 Ориз излупен 
10.06/2а Ориз глазиран или полиран 

15.000 тона Вкупно ориз 15.000 тона 
в 17.01/1 Шеќер суров 

17.01/2а Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска, друг, ра-
финиран 

17.01/26 Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска, друг, 
кандиран 
Вкупно шеќер суров и шеќер од шеќерна репа и од 

200.000 тона шеќерна трска, друг, рафиниран и кандиран 200.000 тона 
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3. Во количината односно вредноста на стоков-
ните контингенти и девизните контингенти утврдени 
во смисла на точка 2 од оваа наредба, се содржани 
и авансите на контингентите што Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија ги одобрил врз основа 
на точка 13 од Одлуката за постапката на утврду-
вањето и распределбата на стоковните контингенти 
односно на девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1972 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/71). 

4. Распределбата на стоковните контингенти и 
девизните контингенти од точка 2 на оваа наредба 
ја вршат работните организации според постапката 
утврдена во точка 9 на Одлуката за постапката на 
утврдувањето и распределбата на стоковните кон-
тингенти односно на девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1972 година. 

5. По исклучок од одредбата на точка 4 од оваа 
наредба, а во смисла на точка 4 од Одлуката за 
одредување на стоките за кои стоковните континген-
ти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, носител на 
контингентот за увоз на стоките од точка 2 под 1 
ред. бр. 1 и под 2 ред бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 е Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи. 

6. Сојузната дирекција за резерви на прехранбе-
ни производи, како носител на контингентот за увоз 
на стоките од точка 5 на оваа наредба, ќе изврши 
увоз на тие стоки според постапката утврдена во 
точка 5 став 1 од Одлуката за одредување на сто-
ките за кои стоковните контингенти и девизните 
контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, во смисла на точка 5 став 2 од Одлуката 
за одредување на стоките за кои стоковните контин-
генти и девизните контингенти ги утврдува Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија, ќе го обу-
слови увозот на кафе со извоз на стоки во земјите 
од ^кои се увезува кафето, освен ако во таа земја 
постојат расположиви средства за плаќање остваре-
ни со извоз на југословенски стоки. 

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

П. бр. 11007 
6 април 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 

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

Бр. 17-260/1 
3 април 1972 година 

Белград 

Директор на Сојузниот 
завод за цени, 

Вјекослав Лацковић, е. p. 

180. 
Врз основа на член 23 од Уставниот закон за 

спроведување на Уставните амандмани XX до XLI 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71) и чл. 15 и 24 
од Законот за Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 47/66, 55/68 и 
27/71), Советот на гувернерите на Народната банка 
на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА НА ДЕПОЗИТОТ НА ДЕЛОВНИ-
ТЕ БАНКИ НА КОИ БАНКИТЕ НЕ ПРЕСМЕТУ-
ВААТ И НЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕ-

ЗЕРВА 

1. Во Одлуката за одредување на средствата на 
депозитот на деловните банки на кои банките не 
пресметуваат и не издвојуваат задолжителна ре-
зерва („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/72) во точка 
3 став 1 во одредбата под 6 на крајот точката и за-
пирката се заменуваат со точка, а одредбата под 7 
се брише. 

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

О. бр. 24 
5 април 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

179. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките и 
начинот за утврдување посебна давачка при увозот 
на одделни земјоделски и прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 и 30/69), 
во согласност со сојузниот секретар за стопанство и 
со сојузниот секретар за надворешна трговија, ди-
ректорот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРМ УВОЗОТ НА 
ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

. 1. Во наредната за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/71, 15/71, 17/71, 19/71, 21/71, 48/71, 51/71, 54/71, 56/71, 
60/71 и 3/72) во точка 1 одредбата под 13 се менува 
и гласи: 
„13) 04.02/2а Млеко полномасно, во прав 

и во блокови 
во износ од 2,80 динари 
за 1 килограм;" 

181. 
Врз основа на член 23 од Уставниот закон за 

спроведување на Уставните амандмани XX до XLI 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71) и член 36а од 
Законот за организацијата на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/65, 50/68, 51/68, 15/70 и 58/71), во согла-
сност со Сојузниот извршен совет, Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТНАТА СТАПКА 
СПОРЕД КОЈА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ПЛАЌА КАМАТА НА СРЕДСТВАТА НА 
РЕЗЕРВАТА НА ДМКВИДНОСТА НА ПОШТЕН-

СКАТА ШТЕДИЛНИЦА 

1. Народната банка на Југославија плаќа камата 
на средствата на резервата на ликвидноста на Пош-
тенската штедилница по стапка која е за 1% поголема 
од каматната стапка по која Поштенската штедил-
ница им плаќа камата на вложувачите. 

Каматната стапка според која Народната банка 
на Југославија ќ плаќа камата на Поштенската ште-
дилница во смисла на став 1 од оваа точка не може 
да биде поголема од 8,5% годишно. 
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2. Оваа одлука влегува БО сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 25 
6 април 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

182. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА 
ПРАТЕНИК ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИ-

НИЦА 17 — ЗЕНИЦА 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 
— Стопански собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во Изборната единица 17 — Зеница, та во 
смисла на член 173 став 3, во врска со член 188 од 
Законот за избор на сојузни пратеници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 3/69), поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБО-
РИ НА ПРАТЕНИК ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА 

ЕДИНИЦА 17 — ЗЕНИЦА 

1. Дополнителните избори на пратеник за Сто-
панскиот собор на Сојузната скупштина во Избор-
ната единица 17 — Зеница, распишани со Одлуката 
за распишување дополнителни избори за избор на 
три пратеници за Сојузната скупштина („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 3/72), се одржани на 21 март 1972 
година. 

2. Со спроведувањето на изборите, под надзор на 
Сојузната изборна комисија, раководеа: Републич-
ката изборна комисија за избор на сојузни прате-
ници на СР Босна и Херцеговина и Општинската 
изборна комисија за избор на сојузни пратеници за 
Изборната единица 17 — Зеница. 

3. Гласањето е вршено за кандидатот Музафер 
Спужиќ чија кандидатура ја потврди Општинската 
изборна комисија за избор на сојузни пратеници за 
Изборната единица 17 — Зеница и која, во смисла 
на член 100 став 1, во врска со чл. 102 и 188 од За-
конот за избор на сојузни пратеници е навремено 
објавена. 

4„ Резултатот на изборите во наведената изборна 
единица го утврди надлежната општинска изборна 
комисија на начинот пропишан во чл. 168, 169, 170, 
171 и 172 од Законот за избор на сојузни пратеници, 

5: Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти, што се однесуваат на дополнителните 
избори на пратеник за Стопанскиот собор на Сојуз-
ната скупштина во Изборната единица 17 — Зеница, 
и не најде неправилности што би влијаеле или би 
можеле да влијаат врз резултатот на изборите. 

6. Општинската изборна комисија за избор на 
сојузни пратеници за Изборната единица 17 — Зе-
ница го утврди следниот резултат на дополнител-
ните избори, и тоа: 

Изборна единица 17 — Зеница: 

Во општината Бусовача: 
вкупен број членови на изборното тело — 70 
вкупно гласале — — — — — — — 59 
гласале за кандидатот Музафер Спужиќ 58 

Во општината Нови Травник: 
вкупен број членови на изборното тело — 91 
вкупно гласале — — — — — — — 71 
гласале за кандидатот Музафер Спужиќ 67 

Во општината Травник: 
вкупен број членови на изборното тело — 149 
вкупно гласале — — — — — — — 117 
гласале за кандидатот Музафер Спужиќ 117 

Во општината Витез: 
вкупен број членови на изборното тело — 96 
вкупно гласале — — — — — — — 76 
гласале за кандидатот Музафер Спужиќ 75 

Во општината Зеница: 
вкупен број членови на изборното тело — 190 
вкупно гласале — — — — — — — 134 
гласале за кандидатот Музафер Спужиќ 131 

За пратеник е прогласен Музафер Спужиќ, од 
Зеница, кој доби мнозинство гласови од сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

7. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на овие дополни-
телни избори. 

Бр. 17 
30 март 1972 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, е. р. Тихомир Јаниќ, е. р. 

Членови: 
Борислав Личеноски, е. р. Слобода Селиќ, е. р. 
Михаило Лековиќ, е. р. Љупчо Мировски, е. р. 

183. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА 
ПРАТЕНИК ЗА G ЈИН ТЕ € ТВЕНО - П О Л ИТИЧКИОТ 
СОБОР МА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗ-

БОРНАТА ЕДШШЦА ИЗ — КИКИНДА 

ДО СОЈУЗНАТА С К У П Ш Т И Н А 
— Општествено-политички собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесувант на дополнителните избори 
одржани во Изборната единица 113 — Кикинда, та 
во смисла на член 144 став 1, во врска со член 188 
од Законот за избор на сојузни пратеници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 3/69), поднесува 
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И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНР1ТЕ ИЗБО-
РИ НА ПРАТЕНИК ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 113 - КИКИНДА 

1. Дополнителните избори на пратеник за Оп-
штествено-политичкиот собор на Сојузната скуп-
штина во Изборната единица ИЗ — Кикинда, распи-
шани со Одлуката за распишување дополнителни 
избори за избор на три пратеници за Сојузната скуп-
штина („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/72), се одр-
жани на 26 март 1972 година. 

2. Со спроведувањето на изборите, под надзор на 
Сојузната изборна комисија, раководеа: Републич-
ката изборна комисија за избор на сојузни пратени-
ци во СР Србија и Општинската изборна комисија 
за избор на сојузни пратеници во Изборната единица 
ИЗ — Кикинда 

3. Гласањето е вршено за пратеничкиот панди* 
дат Светао Карановиќ, од Кикинда, чија кандида-
тура ја потврди надлежната општинска изборна ко* 
мисија и чие име е објавено во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/72. 

4. Резултатот на изборите во наведената изборна 
единица го утврди надлежната општинска изборна 
комисија на начинот пропишан во чл. 138, 139, 140, 
142 и 143 од Законот за избор на сојузни пратеници. 

5. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти, што се однесуваат на дополнителните 
избори на пратеник за Општествено-политичкиот 
собор на Сојузната скупштина во Изборната едини-
ца ИЗ — Кикинда, и не најде неправилности што 
би влијаеле или би можеле да влијаат врз резул-
татот на изборите, 

6. Општинската изборна комисија за избор на 
сојузни пратеници во Изборната единица ИЗ — Ки-
кинда гс утврди следниот резултат на дополнител-
ните избори, и тоа: 

Изборна единица ИЗ — Кикинда: 
запишани избирачи — — — — — 104.262 
гласале — — — — — — — — 94.466 
од тоа за кандидатот Светко Карановиќ 90.268 
неважечки гласачки ливчиња — — — 4.193 

За пратеник е прогласен Светио Карановиќ, од 
Кикинда, кој доби мнозинство гласови од сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на Изборната единица. 

7. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на дополнител-
ните избори на пратеник за Општествено-политич-
киот собор на Сојузната скупштина во Изборната 
единица ИЗ — Кикинда. 

Бр. 18 
3 април 1972 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, е р. Тихомир Јаниќ, е. р. 

Членови: 
Борислав Личевски, е. р. Слобода Селиќ, е. р. 
Михаило Лековиќ, е, р. Љупчо Мировски, е. р. 

По извршеното споредуваше со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за во-
дење евиденција за прометот и за начинот на пре-
сметување и плаќање на данокот на промет, објавен 
во .»Службен лист на СФРЈ", бр. 19/72, се п о т п а д -
нале долунаведеиите грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРО-
МЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 

ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Во став 4 на член 31. кој е изменет со член 1 
на правилникот, наместо зборовите: „за 1972 година" 
треба да стои: „за 1971 година", а наместо зборовите: 
„месечна пресметка'' треба да стои: „месечна или 
тримесечна пресметка". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 7 април 1972 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ЧЛЕН 3 СТАВ 4 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МЛИНОПРЕД", 

БАЧКА ТОПОЛА 

I. Со одредбата на член 3 став 4 од Правилникот 
за распределба на личните доходи на работниците 
на Претпријатието „Млинопред", Бачка Топола од 
4 јуни 1969 година, која е укината со Привремената 
одлука за исплата на личните доходи на работни-
ците на тоа претпријатие од 4 февруари 1971 година, 
беше утврдено работниците на кои им е исплател 
личниот доход според месечен работен ефект да не 
учествуваат во распределбата на средствата на лич-
ните доходи што преостанале по периодичната пре-
сметка и по завршната сметка. 

II. Врз основа на уставното начело за распре-
делба според трудот (поранешен член 12 од Уставот 
на СФРЈ а сега Амандман XXI, точка 3 став 2), на 
секој работник му припаѓа личен доход според ре-
зултатите на неговиот труд, но и според успехот на 
работната единица односно на основната организа-
ција на здружениот труд и на работната организа-
ција како целина. Новите уставни одредби за рас-
пределба според трудот воведуваат pi минат труд 
како критериум од кој исто така зависи личниот до-
ход на секој работник. 

Разработувајќи го наведеното уставно начело, 
член 84 од Основниот закон за работните односи има 
пропишано, помеѓу другото, дека личниот доход на 
работниците работната заедница го утврдува со ра-
спределба на средствата врз основа на завршната 
сметка, а дека во текот на годината работникот при-
ма аконтација на личниот доход, зависно од теков-
ните резултати на работата и на работењето. 

Со одредбата на член 3 став 4 од Правилникот 
за распределба на личните доходи на работниците 
на Претпријатието „Млинопред!£ било ускратено 
правото на одредени категории работници (на тран-
спортните работници, на фасерите и на други) нив-
ниот личен доход да се утврдува според резултатите 
на нивниот труд и работата на работната единица 
и на работната организација како целина, туку рас-
пределбата се вршела само според резултатите на 
нивниот труд. Резултатите на трудот на тие катего-
рии работници се утврдувани според месечниот ра-
ботен ефект, установен врз основа на пропишаната 
тарифа на вредноста на работата, независно од ус-
пехот на работната организација и спротивно на 
изнесеното начело на Уставот и Законот. 

Остварените месечни средства според тарифата' 
претставувале конечен месечен личен доход на на* 

неделите категории работници. А бидејќи тие работ-
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ници биле исклучени од распределбата по периодич-
ните пресметки и по завршната сметка, нивниот го-
дишен личен доход претставувал само збир на нив-
ните конечни месечни лични доходи. 

Другите категории работници (мелничари и дру-
ги работници) примале месечни аконтации на лич-
ните доходи зависно од тековните резултати на ра-
ботата и на работењето и ги делеле преостанатите 
средства но периодичните пресметки и по завршната 
сметка, и тоа како преостанатите средства што тие 
ги оствариле така и преостанатите средства во чие 
остварување учествувале работниците кои, според 
член 3 став 4 од Правилникот, биле исклучени од 
таквата распределба. 

Поради тоа Уставниот суд на Југославија најде 
дека наведената одредба на Правилникот не била во 
согласност со Уставот на СФРЈ и со член 84 од Ос-
новниот закон за работните односи. 

III. Врз основа на член 241 став 1 точка 3 од 
Уставот на СФРЈ и член 35 став 2 од Законот за 
Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Ју-
гославија 

о д л у ч и 

1. Одредбата на чл^н 3 став 4 од Правилникот 
за распределба на личните доходи на работниците 
на Претпријатието ,,Млинопред", Бачка Топола од 4 
јуни 1969 година не била во согласност со Уставот 
на СФРЈ и со член 84 од Основниот закон за работ-
ните односи. 

2. Секој работник на кој врз основа на наведе-
ната одредба од Правилникот му е ускратено пра-
вото да учествува во распределбата на средствата 
на личните доходи преостанати по периодичната пре-
сметка и по завршната сметка, може да бара оства-
рување на тоа право за периодот за кој таа одредба 
е применувана. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседавач судија Димо Кантар-
џиски и судии д-р Борислав Благоевиќ, д-р Алек-
сандар Фира, Раде Главиќ, Гуро Меденица, д-р Иво 
Сунариќ, д-р Стане Павлин, Ненад Петровиќ, Бори-
вое Ромиќ и Јоже Земљак. 

У бр. 166/71 
27 јануари 1972 година 

Белград 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд 
на Југославија 

судија, 
Димо Кантарџиски, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерна работа на развива-
њето полет за остварување на поставените задачи, 
како и за покажување на старешинските и војнич-
ките особени што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

.. десетарите: Анђелковић Видоја Слободан, Дам-
јановић Ивана Милун, Јашка Анђелка Бранко, 
Марковић Јосипа Јосип, Мемија Ибре Мидхад, 
Олуски Раде Емил, Павловић Радосава Бранислав, 
Рахмановић Ђулаге Ецвер; 

разводниците: Белић Ранка Миливоје, Сокач 
Аугуста Жељко; 

војниците: Бановић Михајла Зоран, Бањанин 
Николе Живко, Бунчић Стјепана Милан, Дими-
тријевић Радомира Хранислав, Ђорђевић Обрада 
Драгослав, Јесих Матије Бранислав, Лукић Добро-
сава Драго, Мађарић Валента Драгутин, Одах" Ан-
драша Јанош, Ракежић Милије Живомир, Станко-
вић Јеврема Мирослав, Танцик Паље Ђуро, Танка 
Андраша Иштван, Томић Јуре Иван, Вртник Вин-
ценца Јанез; 

за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење 

• СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Агић Алије Исмет, Алексић Мило-
рада Новица, Андрић Миленка Милутин, Бабић 
Јуре Мато, Бркић Адема Хусеин, Цабунац Мирка 
Ђорђе, Чатлаић Ђорђа Чедо, Дукић Петра Милан, 
Ђокић Раде Недељко, Ђулић Владимира Драгослав, 
Џеладини Милаима Исмаил, Фикет Јурај а Томи-
слав, Флегар Франца Франц, Фрчко Петра Иван, 
Гађо Филипа Никола, Гашпарић Јакова Јосип, Га-
вриловић Душана Милан, Глигорић Милорада Ми-
лан, Гмаз Бранка Марјан, Голубовић Живојина 
Илија, Грбић Јове Душан, Грмовшек Франца Бран-
ко, Игов Ивана Панта* Икасовић Антуна Данко; 

Јаснић Крстана Милан, Јовановић Миливоја 
Драгутин, Јовановић Василија Јордан, Јовановић 
Јована Милорад, Јовановић Војислава Славко, ђу-
ретић Ивана Влатко, Јурица Милана Павле, Каше-
рић Сретена Косто, Каталенић Валента Владимир, 
Кирин Ивана Жељко, Ковачевић Милоша Стеван, 
Кракр Ђуре Никола, Краснић Хаљима Ваљи, Ку-
кић Димитрије Душан, Ленард Барице Љубомир, 
Лисјак Николе Штефан, Лоборец Ивана Матија, 
Лозанчић Славка Милан, Лукић Стевана Момчило, 
Мал нар Ивана Дарко, Марковић Милована Богдан, 
Михајловић Миодрага Војислав, Милинковић Ми-
лоша Јован, Милошевић Чедомира Драгољуб, Миљ-
ковић Милорада Радован, Николић Живорада Ми-
лан, Николић Сретена Милован, Николовски То-
дора Трпче, Павловић Живојина Радован, Пејчић 
Станислава Светозар, Пелцар Виљама Иван, Пре-
бил Јанеза Јанез, Пристов Франца Франц, Прокин 
Ђуре Бранислав; 

Радивојац Угљеше Славко, Радојевић Гвоздена 
Милан, Радомировић Живојина Зоран, Ристовић 
Андрије Бране, Ристовић Николе Ранко, Сал кано-
вић Мује Салих, Сарка Иштвана Иштван, Секељ 
Петра Јосип, Симић Драгослава Миодраг, Скенде-
ровић Габора Перо, Станић Радула Раденко, Степић 
Фрање Јозо, Шевић Милисава Миодраг, Шкудаш 
Јосипа Стјепан, Шкварча Јакоба. Душан,^ Тешић 
Драгомира Миломри, Томаш Бранка Боро, Томовић 
Бранислава Милутин, Видас Ивана Јосип, Врањеш 
Петра Божо, Вујисић Радула Оташ, Вукашиновић 
Драгана Душан, Здравковић Илије Новица, Зозоли 
Звонимира Михајло, Жежељ Душана Мирко, Жив-
ковић Мирка Превислав; 

разводниците: Адамовић Чедомира Драгослав, 
Благојевић Спасоја Славољуб, Цапек Драгана Јо-
сип, Даниловић Владимира Слободан, Давидовић 
Крсте Илија, Дујмовић Јосипа Антон, Хајек Јохана 
Јосип, Ивичић Антона Антон, Кашман Рудолфа 
Јанко, Кодермац Игнаца Радован. Кондић Душана 
Мирко, Костић Милана Новак, Маргит Пала Иш-
тван, Мариновић Иве Томе, Маројевић .Илије Иво, 
Милојевић Властимира Милош, Радина Стјепана 
Иван, Распотник Јоже Јожа, Роквић Стеве Рајко, 
Сакић Мује Пашега, Штиглић Станка Миливој, 
Таталовић Николе Милутин, Урем Јосипа Марко, 
"Варга Ивана Жељко; , 
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војниците: Андријашевић Крсте Милорад, Аша-
нин Љубе Радош, Бабник Алојза Алојз, Балаш-
-Пири Иштвана Денеш, Бек Мирка Марко, Бекер 
Матеје Шандор, Беук Миливоја Станислав, Бјела-
јац Милана Милорад, Бошков Миле Раша, Божич-
ковић Душана Бранко, Брнадић Анте Јуре, Бунић 
Руде Марјан, Бурја Карола Карол, Бутковић Ивице 
Ивица, Церић Вајсила Сакиб, Чавчић Алије Бего, 
Чоља Јосипа Габријел, Ћебић Тодора Сретен, Ди-
митријевић Кристифора Мирко, Димитријевић Ни-
коле Живорад, Драшковић Данила Грујо, Дрљача 
Николе Здравко, Дрводелић Јосипа Антун, Д у р у -
товић Азема Бего, Фицко Августа Ернест, Филипо-
вић Илије Миле, Флисар Франца Франц, Фрелих 
Лудвига Франц, Тајчевић Марка Антун, Гајић Ж и -
ворада Зоран. Газвода Јожета Марјан, Гести Ан-
драша Габор, Глухак Ивана Бранко, Граберски Ми-
лана Стјепан, Грчар Јанка Силвио, Грочић Томи-
слава Драган, Грујић Михајла Миливој, Гвардијан 
Маријана Петар, Хаљкевић Митра Александар, 
Хип Ивана Иван, Хрибар Франца Јоже, Хусичић 
Алије Нусрет, Ху сник Антона Јосип; 

Игњатовић Драгољуба Здравко, Игрижан Пала 
Ласло, Имеровски Латифа Емин, Ивановић Томи-
слава Миодраг, Ивановић Тадије Мирољуб, Јанић 
Милосава Драгољуб, Јовановић Тодора Јован, Јо-
вановић Градимира Љубинко. Јовановић Боре Сло-
бодан, Јурковић Фрање Фрањо, Корент Франца 
Иван, Ковач Милана Владимир, Крањц Јожефа 
Бранко, Крнежић Јосипа Петар, Кучи Салиа Ра-
мадан, Кујевић Османа Екрем, Кушић Славка Пе-
тар, Кузмић Марка Чедомир, Лазаревић Драгомира 
Сретен, Лазић Радивоја Милан, Љубисављевић 
Живојина Миша, Љубомировић Љубомира Пред-
раг, Максимовић Мирослава Слободан, Маричић 
Милутина Миленко, Медић Славка Слободан, Ми-
хајловић Драгољуба Мирослав, Михаљ Славка 
Бранко, Милих Срећка Радован, Милојковић Че-
домира Бранислав, Милош Илије Иван, Мишура 
Јозе Љупко, Митић Стевана Предраг, Младеновић 
Витомира Светислав, Млинарић Јурја Звонимир, 
Мравинац Антона Антон, Муј ковић Реџепа Мехо, 
Мужар Ивана Јосип; 

Нађ Николаја Станислав, Оцек Антона Мари-
јан, Остењак Јосипа Алојз, Паје Драготе Станислав, 
Пангос Едварда Едо, Павлић Руде Бранимир, Пав-
ловић Милоша Алекса, Павловић Богослава Дој-
чин, Павловић Миодрага Милан, Печенко Рихарда 
Грегор, Пенић Винка Никола, Перановић Саве Све-
тозар, Петковић Вукашина Јован, Плесничар Јо-
жефа Борис, Потелсица Бошка Перо, Праштало 
Мирка Чедо, Пресечан Николе . Јосип, Преводних 
Јернеја Јернеј, Радловачки Филипа Жива, Радој-
чић Симе Младен, Радојковић Станоја Милан; 

Сабол Ђуре Петар, Салтдрић Томе Вицко, Са-
марџић Мије Јосип, Сарић Светолика Драган, Са-
вић Милана Мирослав, Савић Милорада Раде, Се-
кулић Дане Ивица, Селчанин Марка Нико, Скоп-
љаковић Ахме Енвер, Сладојевић Ђорђа Ненад, 
Смиљковић Владимира Јордан, Смрекар Франца 
Франц Сомборски Лазе Иван, Спасић Петра Мла-
ден, Средојевић Бранислава Миливоје, Сретковић 
Јована Коста. Станковић Илије Милосав, Станов-
ник Јоже Петар, Стокић Радомира Милорад, Стр-
ниша Јосипа Владо, Субан Мартина Велимир, 
Сукара Данила Ђорђо, Шегота Мартина Лучано, 
Шестић Мије Адам, Шишмановић Бартола Вален-
тин, Шљукић Уроша Радомир, Шпољарић Ивана 
Бранко, Шутановац Рафаела Драгиша, Тадић Луке 
Маринко, Трнчић Дмитра Ранко, Ујдур Ивана Бра-

нимир, Варга Маћаша Јожеф, Видаковић Милуна 
Томислав, Вујиновић Драгомира Бранислав, Вулин 
Спасоја Симо, Здравковић Светислава Градимир, 
Зечевић Милоша Миладин, Звирн Бранка Вели-
мир, Жебељан Лазара Сава, Железник Ивана Ан-
тон, Живић Стјепана Јосип, Живковић Томе Дра-
ган. 

Бр. 66 
25 мај 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
174. Одлука за измена на Одлуката за услови-

те под кои граѓаните можат да внесуваат 
определени предмети од странство — — 401 

175. Одлука за дополнение на Одлуката за оп-
ределување на стоките на кои при увозот 
се плаќа посебна такса — — — — — 401 

176. Правилник за начинот на вршење контро-
ла на квалитетот на преработки од риби, 
ракови школкари, морски ежови, жаби, 
желки и полжави наменети за извоз — 401 

177. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување на стопанските организа-
ции за договарање и извршување на ра-
боти на увозот на производи на црната 
металургија — — — — — — — 402 

178. Наредба за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1972 година — — — 403 

179. Наредба за измена на Наредбата за ви-
сочината на посебната давачка при увозот 
на одделни земјоделски и прехранбени 
производи — — — — — — — — 404 

180. Одлука за измена на Одлуката за одреду-
вање на средствата на депозитот на делов-
ните банки на кои банките не пресмету-
ваат и не издвојуваат задолжителна ре-
зерва — — — — — — — — — 404 

181. Одлука за височината на каматната стап-
ка според која Народната банка на Југо-
славија плаќа камата на средствата на 
резервата на ликвидноста на Поштенската 
штедилница — — — — — — — — 404 

182. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на дополнителните избори 
на пратеник за Стопанскиот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 
17 — Зеница — — — — — __ — 405 

183. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на дополнителните избори 
на пратеник за Општествено-политичкиот 
собор на Сојузната скупштина во Избор-
ната единица ИЗ — Кикинда — — — 405 

Исправка на Правилникот за дополнение на 
Правилникот за водење евиденција за про-
метот и за начинот на пресметување и 
плаќање на данокот на промет — — — 406 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на член 3 став 4 од Правилникот за рас-
пределба на личните доходи на работни-
ците на Претпријатието „Млинопред", Бач-
ка Топола — — — — — — — — 407 

Одликувања — — — — — — — — — 407 

Меѓународни договори — — — — — — 213 
Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ". Белград. Јована Ристиќа I. Пошт. фах 226. 

— Директор и главен и одгопореп уредник Иго Барух Улица Јована Ристика бр. 1 — 
Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17 


