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работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
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15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИ-
НИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИ-
ЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ 
ВО ОПРЕДЕЛЕН ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ 

ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1972 
ГОДИНА 

1. Производствените работни организации од 
гранка 117 - Метална индустрија, освен групаци-
јата: шински возила и ремонт; групацијата: алати; 
групацијата: текстилни машини, утензилии и ко-
жарски машини; групацијата: други сериски маши-
ни и опрема; групацијата: опрема за индустријата, 
угостителството, трговијата и сервисите; групаци-
јата: прецизна механика; групацијата: производи 
на полуфабрикати за вградување и други метало-
преработувачки производи; групацијата: одливки и 
леани производи; групацијата: метална амбалажа; 
групацијата' вијчени стоки и жичени производи; 
од гранка 118 — Бродоградба; од гранка 119 — 
Електроинду стрија, освен групацијата: друга елек-
троиндустрија; и од гранка 124 — Текстилна инду-
стрија,'освен претпријатијата за производство на ле-
нено ппатно и претпријатијата за производство на 
предиво од тврди влакна (освен коноп, конопови про-
изводи и јута) — ги увезуваат суровините и другите 
репродукциони материјали за чиј увоз е пропишана 
глобална девизна квота и девизен контингент во 
определен однос на плаќањето на увозот спрема 
остварениот девизен прилив по извозот на нивните 
производи (во понатамошниот текст: однос на уво-
зот спрема извозот). 

Како девизен прилив, во смисла на став 1 од 
оваа точка, се смета и вредноста на стоките од 
гранка 117 — Метална индустрија и од гранка 119 
— Електроиндустрија, извезени на кредит. Ако из-
возот на кредит во целост се врши од средствата 
на деловниот фонд на работната организација, ра-
ботната организација е должна да прибави гаран-
ција од странско осигурително друштво. 

2. На работните организации од точка 1 на оваа 
одлука за 1972 година им се утврдува односот на 
увозот спрема извозот во височина на односот што 
им бил утврден со решение на Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија за 1971 година. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
најдоцна до 15 декември 1971 година, на секоја ра-
ботна организација ќе Л издаде решение за утврду-
вањето на односот на увозот спрема извозот од став 
1 на оваа точка. 

3. Работните организации во рамките на група-
циите на работните организации од сродни дејности 
во Сојузната стопанска комора, можат договорно 
да извршат прераспределба на девизите од точка 1 
ha оваа одлука, заради коригирање на односите на 
увозот спрема извозот утврден^ во 1971 година, ако 
сите работни организации на односната групација 
се согласат со таа прераспределба. 

Прераспределбата на девизите од точка 1 на 
оваа одлука можат договорно да ја извршат и од-
делни работни организации на односната групација, 
но само во границите на средствата што им припа-
ѓаат во смисла на таа точка. 

Прераспределбата на девизите во смисла на ст. 
1 и 2 од оваа точка работните организации можат 
да ја извршат до 15 декември 1971 година. 

4. Ако Сојузниот извршен совет на работните 
организации од точка 1 на оваа одлука им утврди 
дополнителен износ на средствата на глобалната 
девизна квота или ако го коригира односот на уво-
зот спрема извозот во корист на тие орга-
низации, распределба на дополнителниот износ од-
носно коригирање на односот на увозот спрема из-
возот на одделните работни организации, вршат 
работните организации договорно во рамките на 
групацијата на сродни дејности во Сојузната сто-
панска комора. 

Предлог за утврдување на дополнителниот из-
нос односно за коригирање на односот на увозот 
спрема извозот на Сојузниот извршен совет му под-
несува Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за сто-
панство и со Сојузниот секретаријат за финансии, 
по претходно прибавено мислење од Сојузната сто-
панска комора. 

5. При распределбата на износите и видовите на 
девизите односно при коригирањето на односот на 
увозот спрема извозот од точка 4 став 1 на оваа 
одлука, за работните организации во рамките на 
групацијата ќе се земе како критериум за распре-
делба извозот извршен во 1971 година во однос на 
извозот извршен во 1970 година на пазари на кои 
се остваруваат девизи од значење за одржувањето 
на ликвидноста во меѓународшгге плаќања. 

АКО при утврдувањето на дополнителниот износ 
односно на коригираниот однос на увозот спрема 
извозот, во смисла на точка 4 став 1 од оваа од-
лука, Сојузниот извршен совет определи посебни 
услови за распределба на тој износ односно за ко-
ригиран.иот однос на увозот спрема извозот, работ-
ните организации, се должни при договарањето за 
распределбата да се придржуваат кон тие посебни 
услови. 

6. Се смета дека договорот за распределба на 
износот односно на коригираниот однос на увозот 
спрема извозот од точка 4 на оваа одлука е постиг-
нат ако сите работни организации на односната гру-
пација се согласиле со предложената распределба, 
или ако во договорот за таа распределба во група-
циите е постигнато мнозинството предвидено со 
статутот на Сојузната стопанска комора односно со 
заклучокот на соодветното општествено тело на Со-
јузната стопанска комора за начинот на постигање 
договор. 

7. По извршената распределба на износот од-
носно на коригираниот однос на увозот спрема из-
возот на поодделни работни организации од точ. 3 
и 4 на оваа одлука, Сојузната стопанска комора му 
доставува извештај за извршената распределба, со 
соодветната документација, на Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија, кој на секоја работна 
организација ќе ќ издаде за тоа решение во рок 
од 15 дена од денот на приемот на извештајот. 
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8. Ако работните организации не постигнат до-
говор за распределба ра износот односно на кориги-
раниот однос на увозот спрема извозот од точка 4 
на оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија, по прие-
мот на извештајот од Сојузната стопанска комора. 

9. За работните организации од гранките наве-
дени во точка 1 од оваа одлука, на кои за 1971 го-
дина им е утврден износот на глобалната девизна 
квота во апсолутен износ, се утврдува за 1972 го-
дина апсолутен износ на глобалната девизна квота 
во смисла на точ. 1 и 2 од Одлуката за утврдување 
и распределба на глобалната девизна квота за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за 1972 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 47/71). 

10. За суровините и другите репродукциони ма-
теријали што во 1971 година не се увезувале врз 
основа на глобалната девизна квота, а кои во 1972 
година се увезуваат по тој основ, производствените 
работни организации од точка 1 на оваа одлука, што 
ги увезувале тие суровини и други репродукциони 
материјали, во рок од 60 дена од денот од кој според 
ваЈкечките прописи односните суровини и други ре-
продукциони материјдли се увезуваат врз основа 
на глобалната девизна квота можат да поднесат 
барање да им се утврди износот на девизите за 
плаќање на увозот на тие суровини и други репро-
дукциони материјали за 1972 година. 

, Барањето од став 1 на оваа точка работната 
организација му го поднесува на Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија, кој на работната 
организација ќе \л. го утврди износот на девизите 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали за кои е пропишан увоз врз 
основа на глобалната девизна квота, а во височина 
на девизите искористени за плаќање на увозот на 
односните суровини и други репродукциони мате-
ријали во 1971 година од страна на таа работна ор-
ганизација. Со вака утврдениот износ на глобалната 
девизна квота се коригира утврдениот однос на уво-
зот спрема извозот во смисла на оваа одлука, и за 
тоа Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
и издава решение на работната организација во рок 
од 15 дена од денот на приемот на барањето. 

Како основа за коригирање на односот на уво-
зот спрема извозот ќе се земе годишниот просек на 
девизниот прилив по извозот извршен во 1970 и 
1971 година и односот на увозот спрема извозот 
утврден со решението на Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија за 1972 година. 

Ако врз основа на меѓудржавен договор во те-
кот на 1972 година дојде до промена во начинот на 
плаќањето помеѓу Југословија и односната земја, 
во поглед утврдувањето на износот на глобалната 
девизна квота '3af плаќање на увозот на суровини 
и други репродукциони материјали од таа земја ќе 
се постапи според одредбите на ст. 1 и 2 од оваа 
точка. 

11 За суровините и другите репродукциони ма-
теријали кои во 1971 година се увезувале врз основа 
на глобалната девизна квота, а кои во 1972 година 
не се увезуваат по тој основ, на производствените 
работни организации од точка 1 на оваа одлука што 
ги увезувале тие суровини и други репродукциони 
материјали им се коригира односот на увозот спре-
ма извозот за 1972 година — за износот на девизите 
искористени за плаќање на увозот на односите су-
ровини и други репродукциони материјали во 1971 
година. 

Работните организации, во рок од 30 дена од 
денот од кој според важечките прописи односните 
суровини и други репродукциони материјали не се 
увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, 
се должни да му поднесат на Сојузниот секретари-
јат за ,надворешна трговија документација заради 
коригирање, во смисла на точка 10 став 1 од оваа 
одлука, на односот на увозот спрема извозот за 1972 
година. Решение за тоа ќе издаде Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија во рок од 15 дена 
од денот на приемот на барањето. Ако односната 

работна организација во тој рок не поднесе соод-
ветна документација, Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија ќе и ја намали глобалната 
девизна квота врз основа на документацијата со 
која располага. 

12. На производствените работни организации 
од гранките наведени во точка 1 од оваа одлука, на 
кои за 1971 година не им бил утврден односот на 
увозот спрема извозот, како и на новооснованите 

Производствени работни организации од гранките 
наведени во точка 1 од оваа одлука, на нивно ба-

рање, може да им се утврди за 1972 година односот 
на увозот спрема извозот. 

Како новоосновани производствени работни ор-
ганизации се сметаат, во смисла на оваа одлука, 
работните организации што се основани и пуштени 
во погон во 1972 година, работните организации што 
се основани во 1971 година ако за таа година не 
добиле девизи за увоз на суровини и други репро-
дукциони материјали за кои е пропишан увоз врз 
основа на глобалната девизна квота и девизниот 
контингент, работните организации кои со новите 
капацитети ќе го наголемат производството за нај-
малку 50%) во 1972 година — во однос на 1971 го-
дина, роголеми новоизградени производствени ор-
ганизации во рамките на здружено претпријатие 
или поголеми производствени работни организации 
што се присоединуваат кон здржено претпријатие 
ако со новите капацитети го наголемуваат произ-
водството за најмалку 50% во 1972 година — во 
однос на 1971 година, како и производствените ор-
ганизации ка ј кои дошло до уништување на увозен 
репродукционен материјал поради виша сила (по-
жар, поплава, земјотрес и др.). 

Работните организации од став 1 на оваа точка 
поднесуваат барања за утврдување на односот на 
увозот спрема извозот за 1972 година до Сојузниот 
секретаријат за стопанство, кој тие барања, по 
претходно прибавено мислење од соодветната гру-
пација на Сојузната стопанска комора, со свое ми-
слење му го доставува на Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
на работната организација го утврдува односно 
коригира со решение односот на увозот спрема из-
возот, во рок од 30 дена од денот на приемот на 
барањето на Сојузниот секретаријат за стопанство, 
при што превенство ЈЛ дава на работната организа-
ција чие производство е од посебно значење за зго-
лемување на ликвидноста на платниот биланс и 
снабденоста на домашниот пазар, имајќи ги предвид 
односите на увозот спрема извозот на другите исто-
родни организации. 

13. Врз основа на решението на Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија за утврдениот 
однос на увозот спрема извозот, работната органи-
зација со една овластена банка што самата ќе ја 
избере, склучува договор за плаќање на увозот 
во определен однос спрема остварениот девизен 
прилив по извозот. 

14. Работната организација која според односот 
од договорот со овластената банка остварила деви-
зен прилив по извозот поголем од плаќањето по 
увозот, може плаќањето по увозот да го врши за-
висно од остварениот девизен прилив по извозот. 

Работната организација која според односот од 
договорот со овластената банка имала плаќања по 
увозот поголеми од девизниот прилив по извозот, 
може плаќањата по увозот да ги врши зависно од 
остварениот девизен прилив по извозот, само до 
апсолутниот износ од решението на Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија. 

По искористувањето на износот од став 2 на 
оваа точка, работната организација плаќањата по 
увозот може да ги врши во височина на девизниот 
прилив остварен со извоз на производи од сопствено 
производство. 

15. За производствените работни организации 
од гранка 118 — Бродоградба, односот на увозот 
спрема извозот се утврдува, до донесувањето на 
прописите за 1972 година врз основа на Одлуката за 
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утврдување конечниот однос помеѓу плаќањето по 
увозот спрема остварениот девизен прилив по из-
возот за производните работни организации од 
гранката 118 - Бродоградба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/67). 

16. Работните организации што во смисла на 
точка 1 од оваа одлука не се должни суровините 
и другите репродукциони материјали да ,ги увезу-
ваат во определен однос спрема остварениот извоз, 
можат да поднесат барање увозот на суровините и 
другите репродукциони материјали за кои е про-
пишан увоз воз основа на глобалната девизна квота 
и девизниот контингент, да го вршат во определен 
однос на увозот спрема извозот на нивните произ-
води. 

Барањето за утврдување на односот во смисла 
на став 1 од оваа точка, работната организација и го 
поднесува на Сојузната стопанска комора, која тоа 
барање, со свое мислење, му го доставува на Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија. 

Ако барањето од став 2 на оваа точка го под-
несуваат повеќе работни организации групирани 
според сродноста на своите дејности, тие работни 
организации можат договорно да утврдат и на 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за 
секоја работна организација да му предлагаат износ 
на девизниот прилив по извозот и износ на плаќа-
њата по увозот, како и односи што од тоа произ-
легуваат. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
врз основа на барањето и мислењето од став 1 од-
носно став 3 на оваа точка, со решение за секоја 
работна организација го утврдува односот што про-
излегува од девизниот прилив по извозот и плаќа-
њата по увозот во претходната година, со тоа што 
односот на плаќањата по увозот спрема девизниот 
прилив по извозот за работната организација да не 
може да биде поповолен од просекот на односната 
групација. 

Врз основа на решението од став 4 на оваа 
точка, работната организација со една овластена 
банка што самата ќе ја избере, склучува договор 
за плаќање на увозот во определен однос спрема 
остварениот девизен прилив по извозот. Работната 
организација го плаќа увозот на суровините и 
другите репродукциони материјали за кои е пропишан 
увоз врз основа на глобалната девизна квота и на 
девизниот контингент — со девизите на кои има 
право по девизниот прилив остварен во рамките 
на тој договор. 

17. Одделни групации на работни организации 
од точка 1 на оваа одлука, на предлог на односната 
групација на" работни организации, можат да се 
ослободат од обврската врзување на увозот за из-
возот. Предлог за ослободување од обврската врзу-
вање на увозот за извозот можат да поднесат и 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и 
Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно 
прибавено мислење од односната групација во рам-
ките на Сојузната стопанска комора. 

Одлука за ослободување од обврската врзување 
на увозот за извозот донесува Сојузниот извршен 
созет. 

На работните организации што ќе бидат ослр-
бодени од обврската врзување на увозот за извозот, 
средствата на глобалната девизна квота им се утр-
дуваат врз база на реализацијата на извозот во 
претходната година, како и односот на увозот спрема 
извозот за таа година утврден со решението на Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија. 

18. Работните организации можат со средствата 
на глобалната девизна квота да ги плаќаат сурови-
ните и другите репродукциони материјали што ги 
увезуваат само за потребите на сопственото произ-
водство и заради извршување на договор склучен 
помеѓу домашни производствени работни организа-
ции за долгорочна кооперација, како и на договор 
за деловно-техничка соработка, кои врз основа на 
такви договори вршат меѓусебни испораки на де-
лови, склопови и потсклопови. 

Ако работната организација средствата на гло-
балната девизна квота ги користи спротивно на од-
редбата на став 1 од оваа точка, Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија ќе и го коригира 
односот на увозот спрема извозот односно ќе и ја 
намали глобалната девизна квота во височина која 
одговара на двоен износ на средствата користени 
противно на намената од тој став. Ако износот на 
користените средства е помал од 20% од вкупниот 
износ на глобалната девизна квота, Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија на работната 
организација ќе и ја намали глобалната девизна 
квота за 20% односно ќе изврши коригирање на 
односот на увозот спрема извозот кој одговара на 
намалување на глобалната девизна квота за 20%. 

19. Работните организации можат да увезуваат 
и да вршат плаќања во однос на увозот спрема из-
возот, утврден во смисла на оваа одлука, почнувајќи 
од 1 јануари 1972 годи,на. 

20 Сојузниот секретар за надворешна трговија 
донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот 
на поднесувањето на барањата од точ. 5, 10, 11 и 12 
од оваа одлука и документацијата што се прилага 
кон тие барања, за доставувањето на податоците и 
документацијата потребни за утврдување на изно-
сот на девизите од точ. 8 и 11 на оваа одлука, како 
и за начинот на поднесувањето на барањето од 
точка 16 на оваа одлука и документацијата што се 
прилага кон тоа барање 

21. Технички упатства за примена на оваа од-
лука дава Народната банка на Југославија во рок 
од 15 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 205 
21 октомври 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

563. 

Врз основа на точка 1 став 2 од Одлуката за 
намалување на износите на девизите утврдени за 
потребите на федерацијата за 1971 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 32 71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НОВИТЕ ИЗНОСИ НА ДЕ-
ВИЗИТЕ НА ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ ЗА 1971 

ГОДИНА 

1 На одделни корисници од Распоредот на де-
визите за 1971 година, кој е составен дел на Одлу-
ката за распоредот на девизите утврдени за пот-
ребите на федерацијата за 1971 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/71), се утврдуваат, во смисла 
на точка 1 став 2 од Одлуката за намалување на 
износите на девизите утврдени за потребите на 
федерацијата за 1971 година, нови износи на деви-
зите за 1971 година, и тоа: 

Реден 
број КОРИСНИК 

Износ во динари по 
курсот 

1 САД долар = 15 динари 

1 2 3 

1 Сојузна скупштина 
нестоковни плаќања 849.900 
стоковни плаќања 4,511.770 5,361.670 
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2 Совет на федерацијата 
нестоковни плаќања 

3 Секретаријат на Прет-
седателот на Републи-
ката 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

4 Сојузен извршен совет 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

5 Служба за обезбедува-
ње во зградите на 
сојузните органи 
нестоковни плаќања 

6 Уставен суд на Југо-
славија 
нестоковни плаќања 

7 Сојузно јавно обвини-
телство 
нестоковни плаќања 

8 Сојузно јавно право-
вобранителство 
нестоковни плаќања 

9 Сојузен секретаријат за 
надворешни работи 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

11 Сојузен секретаријат 
за внатрешни работи 
нестоковпи плаќања 
стоковни плаќања 

97.487 

1.928 289 
302.430 2,230 719 

2.964500 
14,410.880 17,375.380 

4.000 

81.209 

10.640 

23.312 

10 Сојузен секгхугаријат за 
народна одбрана 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

3 329.379 
4,562.120 

12 Сојузен совст за без-
бедност на сообраќајот 
нестоковни плаќања 

13 Сојузен секретаријат за 
стопанство 
нестоковни плаќања: 
- з а редовна дејност 
— за туристичка про-
паганда 
стоковни плаќања 

14 Југословенска комисија 
за соработка со ООН за 
исхрана и земјоделство 
(FAO) 
нестоковни плаќања 

15 Сојузен секретаријат за 
финансии 
нестоковни плаќања 

16 Сојузен секретаријат за 
надворешна - трговија 
нестоковни плаќања 

17 Секретаријат на сојуз-
ниот извршен совет за 
информации 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

18 Сојузна управа за ца-
рини 
нестоковни плаќања 

1,479.520 
120.000 

19 Сојузна геодетска уп-
рава 
нестоковни плаќања 

20 Сојузна управа за ци-
вилна воздушна пло-
видба 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

21 Сојузна управа за ра-
диоврски 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

22 Сојузен совет за обра-
зование и култура 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

222,995 617 
5,194.054 228,189.671 

30,518.055 
1 293,607.443 1.324,125.498 

7,891.499 

13.941 

23 Југословенска комиси-
ја за соработка со ООН 
за просвета, наука и 
култура (UNESCO) 
нестоковни плаќања 

24 Сојузна комисија за 
културни врски со 
странство 
нестоковни плаќања 

25 Сојузен совет за коор-
динација на научните 
дејности 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

26 Сојузен совет за здрав-
ство и социјална поли-
тика 
нестоковии плаќања 
стоковни плаќања 

2,184.052 

11,689.549 
274.400 14,148.001 

27 Југословенска комисија 
за соработка со меѓуна-
родни здравствени ор-
ганизации 
нестоковни плаќања 

28 Југословенска комисија 
за соработка со Меѓу-
народниот фонд на 
ООН за помош на деца 
(UNICEF) 
нестѓоковни плаќања 
стоковни плаќања 

2,079.680 

1,828.415 

990.924 

1,599.520 

686.887 

29 Сојузен совет за труд 
нестоковни плаќања 

30 Југословенска комисија 
за соработка со Меѓу-
народната организација 
на трудот (MOT) 
нестоковни плаќања 

31 Сојузен совет за пра-
восудство 
нестоковни плаќања 

32 Сојузен завод за ста-
тистика 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

384.000 
2,760.000 

31.711 
358.505 

876.429 
9.600 

44.789 
60.000 

17.702 

3,144.000 

390.216 

886.029 

1,828.539 

1,557.198 

29,823.098 

391.055 

4,002.149 

104.789 

62.037 

1,7?0 438 

31.359 

5,922.698 
23,900.400 

278.655 
112.400 

1,220.337 
4,111.095 5,331.432 
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33 Сојузен завод за оп-
штествено планирање 
неетоковни плаќања 

34 Сојузен завод за цени 
нестоковни плаќања 

35 Сојузен завод за меѓу-
народна техничка со-
работка 
нестоковни плаќања: 
— научно-техничка со-
работка (план I) 4,510.484 
— научно-техничка со-
работка (план II) 6,259.471 

36 Сојузен геолошки за-
вод 
нестоковни плаќања 

37 Југословенски завод за 
стандардизација 
нестоковни плаќања 

38 Сојузен хидрометеоро-
лошки завод 
нестоковни плаќања 264 143 
стоковни плаќања 3,023 053 

39 Сојузен завод за па-
тенти 
нестоковни плаќања 

40 Сојузна комисија за 
нуклеарна енергија 
иестоковни плаќања 

41 Сојузна комисија за 
верски прашања 
нестоковни плаќања 

42 Сојузна комисија за 
физичка култура 
нестоковни плаќања 

43 Секретаријат за сојузен 
буџет и општи работи 
во Сојузниот извршен 
совет 
нестоковни плаќања 

44 Секретаријат на Сојуз-
ниот извршен совет за 
следење на стопански-
те движења 
нестоковни плаќања 

45 Сојузна дирекција за 
резерви на прехранбе-
ни производи 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

46 Сојузна дирекцијава 
резерви на индустри-
ски производи 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

72.742 

29.520 

10,769.955 

9.600 

228 866 

3,287 206 

94.098 

1,364.311 

112.800 

17 927 

32 400 

28 800 

24 568 
16 800 41 368 

47 Сервис за одржување 
на објектите за потре-
бите на репрезентаци-
јата на сојузните ор-
гани 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

48 Управа на зградите на 
сојузните органи 
нестоковни плаќа,ња 
СТОКОВНИ плаќања 

49 Сервис за администра-
тивни и сметководстве-
ни работи 
стоковни плаќања 

50 Фонд на федерацијата 
за кредитирање на сто-
панскиот развој на сто-
пански недоволно раз-
виените републики и 
краишта 
нестоковни плаќања 

51 Фонд за кредитирање и 
осигурување на извоз-
ни работи 
нестоковни плаќања 

52 Сојузен завод за мерки 
и скапоцени метали 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

53 Претседателство на Со-
јузот на комунистите 
на Југославија 
нестоковни плаќања 

54 Сојузна конференција 
на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот на-
род на Југославија 
нестоковна плаќања 

55 Сојуз на борците од 
Народноослободител-
ната војна на Југо-
славија 
нестоковни плаќања 

56 Сојуз на синдикатите 
на Југославија 
нестоковви плаќања 

57 Југословенска лига за 
мир, низависност и 
рамноправност на на-
родите 
нестоковни плаќања 

58 Југословенски сојуз на 
организациите за фи-
зичка култура 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

120.796 
650 ООО 770.796 

59 Посто јаи а конференци-
ја на градовите на Ју-
гославија 
нестокоени плаќања 

60 Совет на Народна тех-
ника на Југославија 
нестоковпи плаќања 
стоковни-' плаќања 

15.514 
3,641.659 

39.138 
1,187.600 

104.715 
480.110 

1.069 584 
753 105 

3,657.173 

1,226.738 

422.029 

89 958 
91.200 

48 ООО 

110.852 

584.825 

2,942 960 

1Д25.000 

102 557 

1,794 020 

56 378 

1,822 689 

89 177 

181.158 
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61 Сојуз на извидниците 
на Југославија 
нсстоковни плаќања 

62 Противпожарен сојуз 
на Југославија 
нестоковни плаќања 

63 Југословенски олимпи-
ски комитет 
нестоковни плаќања 

64 Партизан на Југосла-
вија Сојуз за телес-
но воспитување 
нестоковни плаќања 

65 Југословенски црвен 
крст 
нестоковни плаќања 

66 Планинарски сојуз на 
Југославија 
нестоковни плаќања 

67 Други општествени ор-
ганизации 
нестоковни плаќања 

68 Служба на општестве-
ното книговодство 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

69 Народна банка на Ју-
гославија 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

13,365 088 
25,215 544 

1,255 360 
1,803 510 

70 Сојузна стопанска ко-
мора 
нестоковни плаќања 

71 Новинска агенција 
„Танјуг" 
нестоковни плаќања 7,955.413 
стоковни плаќања 720.655 

72 Филмски новости 
нестоковни плаќања 26.433 
стоковни плаќања 276 100 

73 Југословенска радио-те 
левизија 
нестоковни плаќања 7,061 401 
стоковни плаќања 64,465 226 

74 Југословенска лотарија 
нестоковни плаќања 

75 Југословенска концерт-
на агенција 
нестоковни плаќања 

76 Југословенска кинотека 
нестоковни плаќања 17 991 
стоковни плаќања 409 635 

77 Југословенски лексико-
графски завод 
стоковни плаќања 

9.356 

24.000 

662.802 

13.218 

1,395.755 

12 289 

1,065.135 

38,580 632 

3,058.870 

39,744.733 

8,676.068 

302 533 

71,526 627 

9 887 

1,034 592 

427 G26 

283.200 

78 Установа за одржување 
на внатрешните пловни 
патишта 
нестоковни плаќања 

79 Југословенски регистар 
на бродовите 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

80 Деловно здружение на 
југословенските новин-
ски претпријатија и 
новински установи 
нестоковни плаќања 

81 Национален одбор на 
СФРЈ на Меѓународна-
та трговска комора 
нестоковни плаќања 

82 Сојузен завод за соци-
јално осигурување 
нестоковни плаќања: 
— за редовна дејност 
— за здравствена заш-
тита 

83 Југословенски институт 
за урбанизам и стан-
беност 
нестоковни плаќања 

84 Југословенски центар 
за техничка и научна 
документација 
нестоковни плаќања 
СТОКОВНИ плаќања 

86 Југословенски завод за 
продуктивност на тру-
дот 
нестоковни плаќања 

87 Автосервис на сојузни-
те органи 
нестоковви плаќања 
стоковни плаќања 

88 Завод за заштита на 
авторски мали права 
нестоковни плаќања 

89 Југословенска авторска 
агенција 
нестоковни плаќања 

90 Институт за проучува-
ње на туризмот 
нестоковни плаќања 

91 Сојузен завод за здрав-
ствена заштита 
нестоковни плаќања 
СТОКОВНИ плаќања 

16.091 
90.000 

545.250 

6,852.514 

62 356 
38 400 

85 Сојузен завод за јавна 
управа 
нестоковни плаќања 74.046 
СТОКОВНИ плаќања 157 440 

9.127 
527.840 

40.670 

106.091 

9,674.002 

60.832 

44.720 
324.480 

7,397 764 

106.240 

100.756 

231 486 

62 874 

536.967 

4.962 

22.876 

12.389 

369.200 

ВКУПНО: 1.872,678.871 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 565. 
Нестиковни плаќања 
Стоковни плаќања 

413,806.183 
1.458,872.688 

1.872,678.871 

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

Р. п. бр. 206 
21 октомври 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

564. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за опреде-
лување на стоките за кои стоковните контингенти 
и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 57/70), на предлог од 
Сојузниот секретаријат за стопанство, а по прет-
ходно прибавеното мислење од Сојузната стопанска 
комора, сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ 

НА СТОКИ ВО 1971 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/71, 15/71, 20/71, 27/71, 31/71, 32/71, 34/71, 35/71 и 
36/71) во точка 2 под 1 Репродукционен материјал 
одредбите под ред. бр. 26а до 26д се менуваат и 
гласат: 

„26а 84.62/1 Топчести тркалнл 
лежаи 

84.62/2 Валчестгс тркални 
лежаи 

84.62/3 Игличести тркални 
лежаи 

Вкупно тркални 
лежаи 

Колски слогови 
'Рж — друга 
Јачмен за исхрана 
на добиток 

10.05/2аб Пченка за исхрана 
на добиток 

266 86.09/1 
26в 10.02/2 
26г 10.03/3 

26д 

4.850 тона 

31.400 парчиња 

Вкупно 220 000 тона" 

2. Увозот на стоките од точка 1 на оваа наредба 
може да се врши до 31 декември 1971 година. 

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

П. бр. 10026 
27 октомври 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

Врз основа на член 3 став 5 од Законот за ком-
пензации на производителите на вештачки ѓубриња 
и на производителите на определени прехранбени 
производи поради зголемувањето на цените на земјо-
делските производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/71 и 44/71), во спогодба со сојузниот секретар за 
финансии, сојузниот секретар за земјоделство до-
несура 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА КОМ-

ПЕНЗАЦИЈАТА ЗА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ 

1. Организациите на здружениот труд што про-
изведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња (во 
понатамошниот текст: корисниците на компензаци-
јата) ја остваруваат компензацијата за вештачките 
ѓубриња од точ. 2 и 4 на Одлуката за износот и 
условите за давање компензација на име разлика 
во цената на вештачките ѓубриња - „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 45/71 (во понатамошниот текст: Од-
луката) врз основа на барањето за компензација 
поднесено до Службата на општественото книговод-
ство кај која имаат жиро-сметка. 

2. Одредувањето на активна хранлива материја 
на азот (N) и на активна хранлива материја на фос-
фор (Р2О5) во единечни, мешани и комплексни ѓу-
бриња се врши според Правилникот за минималните 
и максималните состојки и за другите особини на 
одделни видови вештачко ѓубре и за начинот на 
испитување на вештачкото ѓубре (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 35/64 и 4/67). 

3. На корисниците на компензацијата им се одо-
брува компензацијата за вештачките ѓубриња про-
дадени и испорачани непосредно на индивидуални 
земјоделски производители под услов вештачките 
ѓубриња да ги продале по цени формирани според 
важечките прописи за цените и маржите. 

Основната организација на здружениот труд што 
произведува или увезува вештачки ѓубриња, може 
на основната организација на здружениот труд што 
ги продава тие ѓубриња а се наоѓа во состав на 
истата организација на здружениот труд, да и ги 
засмета ѓубрињата најмногу по цена по која тие 
ѓубриња им ги продава на други работни органи-
зации (нето фактурна цена). 

Организацијата на здружениот труд, односно 
основната организација на здружениот труд што 
вештачките ѓубриња ги продава на индивидуални 
земјоделски производители, продавната цена за так-
вите вештачки ѓубриња ја формира на тој начин 
што нето фактурната цена ја намалува за износот 
па компензацијата а ја зголемува за износот на за-
висните трошоци, па врз добиениот износ ја засхме« 
тува маржата до пропишаниот износ. 

4 Кон барањето за компензација за вештач-
ките ѓубриња од домашно производство корисникот 
на компензацијата прилага: 

1) фактура односно копија на фактура за про-
дажбата на вештачките ѓубриња во која, покрај 
другото, мора да биде наведена продавната цена на 
ѓубрињата за една тона, намалена за износот на ком-
пензацијата за вкупната количина, посебно за секој 
вид ѓубриња, и назначено дека ѓубрињата се од 
домашно производство и дека се продаваат по цени 
што се формирани според важечките прописи за 
цените и маржите во прометот на вештачките ѓу-
бриња — намалени за износот на компензацијата, 
и дека вештачките ѓубриња купени по компензира-
ни цени можат да се користат само за обработка на 
земја во Југославија; 

2) доказ за испораката на вештачките ѓубриња 
(товарен лист, отпратница, исправа за преземањето 
и сл). Ако како доказ се прилага отпратница или 
исправа за преземањето, таа мора да содржи: назив 
на купувачот, вид на ѓубрињата и количина изра^ 
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зена во тони, потпис на овластеното лице на при-
мателот и број на неговата лична карта, регистарски 
број на превозното средство со кое се превезени ѓу-
брињата, ако ѓубрињата се превезени, како и печат 
и потпис на овластеното лице на корисникот на ком-
пензацијата; 

3) препис на декларацијата од член 8 на Пра-
вилникот за регистарот на вештачките ѓубриња и 
за декларирање на вештачките ѓубриња („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/64) - за испорачаните веш-
тачки ѓубриња; 

4) пресметка од која се гледа износот на ком-
пензацијата за еден килограм активна хранлива 
материја и за вкупната количина, посебно за секој 
вид активна хранлива материја. 

Како железничка станица на производителот на 
ѓубрињата од точка 3 став 2 на Одлуката се подраз-
бира местото на натоварот во вагон во фабрика од-
носно нејзин погон, 

5. Кон барањето за компензација за вештачки 
ѓубриња од увоз корисникот на компензацијата при-
лага: 

1) документација од точка 4 став 1 под 1 до 
3 од оваа наредба; 

2) документација со пресметка на трошоците 
од точка 6 на оваа наредба. 

Службата на општественото книговодство кај 
која корисникот на компензацијата има жиро-смет-
ка ја пресметува разликата во цените и компенза-
цијата од точка 4 ст. 2 и 3 на Одлуката. Пресмету-
вањето на компензацијата за вештачките ѓубриња 
од увоз кај единечни ѓубриња, азотни и фосфории, 
се врши врз основа на негативната разлика помеѓу 
набавната цена по единица на активна хранлива 
материја, нзголемена за сите трошоци од точка 6 
на оваа наредба, и продавната цена по единица на 
активна хранлива материја на такви или слични 
ѓубриња од домашно производство, намалени за из-
носот на компензацијата — која за азот (N) изнесу-
ва 2,25 динари а за фосфорна компонента (Р2О5) 
— 1,63 динари за еден килограм. 

За мешани и комплексни ѓубриња од увоз ви-
сочината на компензацијата се одредува во смисла 
на одредбата на точка 3 од Одлуката за максимал-
ните цени и за начинот на формирањето на цените 
на вештачките ѓубриња („Службен лист на СФРЈ", 
бр 15/71). 

6. При пресметувањето на разликата помеѓу на-
б а в е т е цени на вештачките ѓубриња од увоз и 
продавните цени на исти или слични ѓубриња од 
домашно производство намалени за износот на ком-
пензацијата, за формирање на набавките цени, 
Службата на општественото книговодство ќе му ги 
признае на корисникот на компензацијата: 

а) трошоците до југословенската граница, и тоа: 
1) вредноста на стоките според фактурата на 

странскиот добавувач; 
2) осигурувањето на стоките според полисата; 
3) возарината до југословенска лука, односно 

до првото место по преминувањето на југословен-
ската граница во кое се наоѓа царинарница; 

4) ефективните трошоци на натоварот, истоварот 
и претоварот до југословенската граница или лука; 

5) провизијата на странската банка; 
б) трошоците во Југославија, и тоа: 
1) провизијата на банката; 
2) редовната камата На кредитите на вредноста 

на стоките франко југословенската граница, за пе-
риодот на користењето на кредитите, а најмногу 90 
дена од денот на почетокот на користењето на кре-
дитите ; 

3) трошоците на претпријатието луки и приста-
ништа, според важечката тарифа; 

4) шпедитерските трошоци, до 1,20 динари за 
една тона стоки, без оглед на видот на превозот 

(сувоземен или воден). Во овие трошоци се вклу-
чени трошоците на шпедитерот околу прифаќањето, 
депонирањето и испраќањето на вештачките ѓу-
бриња до купувачите; 

5) трговскиот рабат, кој се признава до височи-
ната на рабатот што го дава домашната индустрија 
на ѓубрињата за идентични ѓубриња. За ѓубрињата 
што не ги произведува домашната индустрија ра-
батот се признава во иста височина како за слич-
ните ѓубриња од домашно производство; 

6) маржата според одредбите на Одлуката за 
маржите во прометот на вештачки ѓубриња („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 7'69); 

7) трошоците на складирањето, до 35 динари за 
една тона стоки, ако за складирање на увезените 
количини на вештачки ѓубриња претходно е при-
бавена писмена согласност од Сојузниот секретари-
јат за земјоделство; 

8) царината според Законот за царинската та-
рифа („Службен лист на СФРЈ", бр 34/65, 49/66, 
5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70 
и 25/70), како и трошоците за такси во врска со 
царинењето според Основниот закон за администра-
тивните такси (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 
11/66, 54/67, 51/68 и 52/69), ако се платени; 

9) трошоците на пакувањето, до 35 динари за 
една тона стоки, за непакувани вештачки ѓубриња; 

10) ефективните трошоци на истоварот и пов-
торниот натовар на претегот, со спецификација на 
вагонот со кој е извршен претоварот; 

11) надоместокот што Службата на општественото 
книговодство ќе го наплати на име трошоци на 
пресметувањето на разликата во цените и компен-
зацијата; 

12) осигурувањето на стоките во Југославија 
според полисата. 

7. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањата за компензација за 
вештачките ѓубриња од домашно производство и 
од увоз во поглед пресметувањето на компензаци-
јата и потполноста на приложената документација 
се исправни, го одобрува износот на компензацијата 
во корист на жиро-сметката на корисникот на ком-
пензацијата, и тоа: 

1) за вештачките ѓубриња од домашно произ-
водство — на товар на жиро-сметката за извршува 
ње на сојузниот буџет — компензации, бр. 608-630-
-П-1/216а — 3) - Компензација за вештачки ѓубриња 
од домашно производство; 

2) за вештачките ѓубриња од увоз — на товар 
на жиро-сметката за извршување на сојузниот бу-
џет - компензации, бр. 608-630-11-1/216а - 4) -
Компензација за вештачки ѓубриња од увоз. 

8. Ако кон барањето за компензација се прила-
гаат преписи на оригинални исправи (фактура и 
др.), тие мораат да бидат потпишани од овластените 
лица и на нив мора да биде втиснат печат на ко-
рисникот на компензацијата, а оригиналните ис-
прави се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секоја оригинална исправа од став 1 
на оваа точка што се поднесува на увид да назначи 
дека компензацијата е исплатена. 

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

Бр. 235/2 
25 октомври 1971 година 

Белград 

Го заменува 
сојузниот секретар за 

земјоделство 
сојузен секретар за 

стопанство, 
Божидар Димитриевиќ, с. р. 
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566. 568. 
Врз основа на точка 3 од Решението за опре-

делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71 и 21/71), во спогодба 
со сојузниот секретар за надворешна трговија, со-
јузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ И ПОНИ-
СКИТЕ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА СУ-
РОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 

ЗА 1971 ГОДИНА 

1. Во Решението за определување на царинскиот 
контингент и пониските царински стапки за увоз 
на суровини и репродукциони материјали за 1971 
година („Службен лист на СФРЈ", бр 25/71) во точ-
ка 1 во табелата тар. број: „76.01/2а и б" се заменува 
со тар. број: „76.01/2а и в", а зборовите: „ливни ле-
гури“ — со зборовите: „легури за гмечење". 

2 Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ44. 

Бр. 3-10782/1 
6 октомври 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

567. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИН-

ДУСТРИСКИ ДИГАЛКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Индустриски дигалки: 
— Ковани товарни кукачки. Тех-

нички услови за изработка и испо-
рака - - - - - - - - JUS M.D1.140 

— Ковани товарни кукачки. Кон-
трола и одржување во погон — — JUS M.D1.141 

— Слободно ковани товарни ку-
качки. Обележување — — — — JUS M.D1.142 

— Ковани товарни кукачки. Ед-
нокраки. Отковки, форма и мерки — ЈЦЅ M.D1.143 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1972 година. 

Бр. lla-5090/l 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ44, бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕ-

ЛИЧНИ ЈАЖИЊА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Челични јажиња за општи цели: 
— Преглед на стандардизирани 

конструкции — — — — — — 
— Технички услови за изработка 

и испорака — — — — — — — 
— Спирални јажиња, 1+6=7 жи-

ци; конструкција и технички пода-
тоци — — — — — — — — 

— Спирални јажиња, 14-6 + 12=19 
жици; конструкција и технички по-
датоци — — — — — — — — 

— Спирални јажиња, 
1 + 6 + 12+18=37 жици; конструкција 
и технички податоци — — — — 

— Јажиња со просто усукани 
стракови, 6X7=42 жици +1 влак-
неста влошка; конструкција и тех-
нички податоци — — — — — — 

— Јажиња со просто усукани 
стракови, 6X19=114 жици +1 влак-
неста влошка; конструкција и тех-
нички податоци — — — — 

— Јажиња со просто усукани 
стракови, 6X37=222 жици +1 влак-
неста влошка; конструкција и тех-
нички податоци — — — — — — 

— Јажиња со просто усукани 
стракови, 8X37 = 296 жици +1 влак-
неста влошка; конструкција и тех-
нички податоци — — 

— Јажиња од Seale конструкција, 
6(1+ 9+ 9) = 114 жици + 1 влакнеста 
влошка; конструкција и технички 
податоци — — 

— Јажиња од Seale конструкција, 
8(1+ 9+ 9) = 152 жици + 1 влакнеста 
влошка; конструкција и технички 
податоци — — — 

— Јажиња од Seale конструкција, 
6(7+ 15+ 15) = 222 жици +1 влакнеста 
влошка; конструкција и технички 
податоци — — 

— Јажиња од Warrington конст-
рукција, 6(1+ 6 + 6 + 6) = 114 жици +1 
влакнеста влошка; конструкција и 
технички податоци — 

— Јажиња од Warrington конст-
рукција, 8(1 + 6 + 6 + 6) = 152 жици + 1 
влакнеста влошка; конструкција и 
технички податоци — — 

— Јажиња со жици за пополну-
вање, 6(1+ 6 +12) = 114 жици +36 жици 
за пополнување +1 влакнеста вло-
шка; конструкција и технички пода-
тоци — — — — — — — — 

— Јажиња со жици за пополну-
вање, 8(1+ 6+ 12) = 152 жици +48 
жици за пополнување +1 влакнеста 
влошка; конструкција и технички 
податоци — — — — — — — 

— Јажиња од Warrington-Seale 
конструкција, 6(1 + 6 + 6 + 6 +12) = 186 
жици +1 влакнеста влошка; конст-
рукција и технички податоци — — 

JUS С.Н1.021 

JUS С.И 1.022 

JUS С.Н1.060 

JUS С.Н1.061 

JUS C.H1.062 

JUS C.H1.070 

- JUS C.H1.071 

JUS C.H1.072 

- JUS C.H1.073 
ја, 
та 
ки 

- - - - JUS C.H1.080 
ција, 
теста 
ички 
- - JUS C.HI 081 
џија, 
зеста 
ички 

- - - JUS C.H1.082 
on KOHCT-
Ж И Ц И + 1 
аукција и 

- JUS C.H1.090 

- JUS C.H1.091 

JUS C.H1.100 

JUS C.H1.101 

JUS е.т.но 
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— Јажиња од Warrington-Seale 
конструкција, 6(1 + 7 + 7+7+ 14) = 216 
жици + 1 влакнеста влошка; кон-
струкција и технички податоци — JUS С.Н1.1И 

— Јажиња од Warrington-Seale 
конструкција, 8(1 + 7 + 7 + 7 + 14) = 288 
жици + 1 влакнеста влошка; конст-
рукција и технички податоци — — JUS С HI.112 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1972 година. 

Бр. 04-5088/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Желатин за прехранбената индустрија: 
— Одредување на содржината на 

арсен - — — - j u s Н.К8.055 
— Одредување на содржината на 

железо - - - - - - - - - JUS Н.К8.058 
— Одредување на тврдоста — — JUS Н.К8.061 
2 Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јули 1972 година. 

Бр. 25-5092/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славол.уб Виторовиќ, с р. 

569. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 

Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ% бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЧЕЛИЧНА ЖИЦА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Испитување со затегање на трка-
лезни жици врзани во јазол — — JUS С.А4 045 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
април 1972 година. 

Бр 04-5087/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

570. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ'', бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЖЕЛА-

ТИН ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

571. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди^,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на. 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ХЕМИСКИОТ СО-
СТАВ НА ЛЕСНИ МЕТАЛИ И НИВНИ ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Методи на испитувањето на хемискиот состав 
на алуминиум и алуминиумски легури: 

— Спектрофотометриско одреду-
вање на титан — — — — — — JUS С.А1258 

— Волуметриско одредување на 
цинк во алуминиумски легури — — JUS С.А1.259 

Методи на испитувањето на хе-
мискиот состав на магнезиум и маг-
незиумски легури: 

— Волуметриско одредување на 
цинк во магнезиумски легури — — JUS СА1.307 

-^ Фотометриско одредување на 
циркониум во магнезиумски легури JUS С.А1308 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое -е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1972 година. 

Бр. 05-5084/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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572. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФОТО-

ХЕМИКАЛИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Фото-хемикалии: 
- Натриумсулфит fftoSOi) - - JUS Н.ЈЗ 201 
- Натриумтиосулфат, кристален 

(Na2SiOs - 5H2O) - - - - - - JUS Н.Ј3.202 
- Калиумбромид (КВг) - - - JUS Н.Ј3.203 
- Хидрохинон ЕСбЊ(ОН) '1 - - JUS Н ЈЗ 204 
—р-метиламинофенолсулфат-

-Метол (HOCeHiNHCHj - 1/2 - ЊЅОд) - JUS Н ЈЗ 205 
- Натриумкарбонат, безводен 

(NajCO.i) - - - - - - - JUS Н.ЈЗ 206 
- Натриумтетраборат, декахид-

рат (Боракс) - (Na-BiOi -10 ЊО) - JUS Н.ЈЗ 207 
- Калиумметабисулфит (К2С2О5) JUS Н.Ј3.208 
- Амониумхидроксид (NHiOH) - JUS Н Ј3.209 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од I јули 1972 година. 

Бр. 25-5093/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Болнички крпи за лице. Општи 
услови - - - - ' - - - - JUS F.C2.41G 

Болничка постелна преслека. Оп-
шти услови - — - — - - - JUS F.C2.411 

Болнички ќебиња. Општи услови JUS F С2.412 
Шамивчиња. Мерки и општи ус-

лови - - - - - - - " - JUS F.G1.630 
Ша,мии, четвртести. Мерки и оп-

шти услови — — — — — — — JUS F.G1.631 
Шалови. Мерки и општи услови JUS F G1 632 
Постелни покривки со полнила 

(јоргани и сл). Мерки и општи услови JUS F.G2.010 
Пастелни покривки без полнила 

(ќебиња). Мерки и општи услови — JUS F.G2.011 
Влошки и подлошки за лежаи 

(душеци и сл.). Мерки и општи услови JUS F.G2 012 
Перници. Мерки и општи услови JUS F.G2.013 
Полнила за покривки и перници 

и влошки и подлошки за лежаи. Оп-
шти услови - - - — - - - JUS F.G2.02Q 

Испитување на текстил. Одреду-
вање на линеарното бабрење на вис-
козен рејон - - - - - - - JUS F.S2.053 

Испитување на текстил. Одреду-
вање на степенот на одбивањето на 
светлината на вискозен рејон — — JUS F.S2.055 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо« ' 
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандараи од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1972 година. 

Бр. 10-5089/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовик, с. р. 

573. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот ?а југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Постелка преслека. Мерки и оп-
шти услови - - - - - - - JUS F С2 300 

ЈГрпезна преслека. Мерки и оп-
шти услови - - - - - - - JUS FC2 301 

Крпи за лице. Мерки и општи 
услови - - - - - - - - JUS F С2 302 

Кујнски крпи. Мерки и општи 
услови - - - - - - - - JUS F.C2 303 

Ткаенини за болничка постелка 
преслека. Општи услови ^ — — JUS F.C2.400 

574. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРО-

ТИВПОЖАРНА ОПРЕМА 

1 Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардната ја се донесуваат следните југослевенски 
стандарди: 

Противпожарна опрема: 
— Еектер - - - - - - JUS Z С1 043 
— Млазница, универзална, со 

славина и со универзална глава, 
тип С, DN52 - - - - - - - JUS Z.C1.066 

— Млазница, универзална, , тип 
С, DN52 - - - - - - - - - JUS Z.C1.067 
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— Млазница, универзална, тип 
В, DN75 - - - - - - - - JUS Z.C1.068 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
април 1972 година. 

Бр. lla-5085/l 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

575. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 

Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПАЛЕТИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Бокс-палета. Термички услови за 
изработка и испорака — — — — JUS M.Z2 311 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
ВРЧСКИОТ завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3 Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
април 1972 година. 

Бр. 04-5086/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

576. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 

Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

ѓ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ВОДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитување на води: 
— Одредување на фенолите во 

концентрација над 1 m g/1. Метода со 
4-аминоантипирин — — — — — JUS H.Z1.144 

— Одредување на фенолите во 
концентрација над 20 mg/1 — — — JUS H.Z1.147 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени з о посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 април 1972 година. 

Бр 25-5091/1 
28 септември 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Вмторовиќ, с. р. 

У К А З И 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 
амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

I 

Се отповикува 
Срѓа Прица од должноста на извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Италија, 

II 

Се назначува 
Мишо Павиќевиќ, досегашен потпретседател на 

Сојузниот извршен совет, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Република Италија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Осој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 28 
21 октомври 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Врз основа на точка 4 ст^в 1 под 3 од Уставниот 
амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУНИСКАТА РЕПУБЛИКА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ТУНИСКАТА РЕПУБЛИКА 

I 
Се отповикува 
Славољуб Петровиќ од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалист-ичка 
Федеративна Република Југославија во Туниската 
Република. 

II 
Се- назначува 
Драгомир Петровиќ, досегашен началник на 

управа во Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Туниската Република. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 29 
19 октомври 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 
амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБИСКАТА АРАПСКА РЕ-
ПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО ЛИБИСКАТА АРАПСКА РЕПУБ-

ЛИКА 

I 
Се отповикува 
Нимани Елмахи од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Либиската Арап-
ска Република. 

ѓ 
II 

Се назначува 
Бора Рафајловски, досегашен началник на Уп-

равата за стопански односи со странство во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Либиската 
Арапска Република. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни рабати ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 30 
19 октомври 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 
амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФРАНЦУСКАТА РЕПУБЛИКА 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ФРАНЦУСКАТА РЕПУБЛИКА 

I 

Се отповикува 
Иво Веј вода од должноста на извонреден и о-

полномоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Француската Ре-
публика. 

И 

Се назначува 
Нијаз Диздаревиќ, досегашен член на Извршно-

то биро на Претседателството на Сојузот на кому-
нистите на Југославија, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Француската Република. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 31 
22 октомври 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 
амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО УНГАРСКАТА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО УНГАРСКАТА НАРОДНА РЕПУБ-

ЛИКА 

I 

Се отповикува 
Геза Тиквицки од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Унгарската На-
родна Република. 

II 

Се назначува 
д-р Жига Водушек, досегашен помошник-со-

јузен секретар за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Унгарската На-
родна Република. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

TV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 32 
22 октомври 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 
амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН W ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОПИЈ А ЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛС-

ТВОТО ДАНСКА 

I 

Се отповикува 
Данило Пуриќ од должноста на извоноеден и 

ополномоштен амбасадор на Социјачистинка Феде-
ративна Република Југославија во Кралството Дан-
ска. -

II 

Се назначува 
Синан Хасани, досегашен потпретседател на Со-

бранието на Социјалистичка Република Србија, за 

извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Кралството Данска. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 33 
22 октомври 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за организа-
цијата и делокругот на Советот за економски пра-
шања, Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, на седницата од 
14 октомври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА 

1. За претседател на Советот за економски пра-
шања се именува: 

инж. Марко Булц 
2. За членови на Советот за економски прашања 

се именуваат, и тоа: 
1) Аугустин Папиќ, 
2) Хакија Поздерац, 
3) Видое Жарковиќ, 
4) Емир Добрчиќ, 
5) Јаков Блажевиќ, 
6) д-р Велимир Рајковиќ, 
7) Никола Минчев, 
8) Киро Глигоров, 
Ѕ() Миран Гослар, 

10) Драги Стаменовиќ, 
11) Душан Шкребиќ, 
12) Маќаш Келемен, 
13) Вели Дева. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 288 
26 октомври 1971 година 

Белград 

Претседател на Претседателството 
на СФРЈ 

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

Врз основа на член 27 став 1 од Законот за 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 3 2 / 7 1 ) , С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се 
назначува Смајо Хрле, досегашен шеф на Кабине-
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тот на претседателот на Собранието на СР Воена и 
Херцеговина. 

Б бр. 80 
21 октомври 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за заслуги и постигнати ус-
песи во културното издигање на нашите народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕЏА 
ЅВЕЗДА 

Работничкото културно-уметничко друштво „Ми-
тар Трифуновић-Учо" Тузла; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата. од значење за социјалистичката израдба на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бурсаќ Миле, Којо Љубомир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бањин инж. Владимир, Благојевић Ђорђе, Сир-
бубало Асим; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ајановић Ислам, Бартоловић Рудо, Бешлагић 
^брахим, Безбрадица Јован, Боснић Дара, Ботић 
Бешко, Цакељић Велинка, Ђевеница Чамил, Емино-
вић инж. Хасан, Ивановић Иван, Ивковиќ Миле, 
Јакешевић др Гавро, Јанић Младен, Кајтазовић Ра-
шид, Косјерина Мирослав, Ковачевић Ђока, Мујкић 
Тсуфик, Насић Салих, Носовић Милан, Петок Вили, 
Иодић Бекир, Прерад Драго, Ристановић Јово, Са-
рач Мирко, Симовић Мирко, Спасојевић Бранко, 
Спремо Милан, Студен Раде, Шечеровић Славко, 
ШимуноЕић-Чапељ Вилма, Шушница Лазар, Тињић 
Абдулах, Торовић Обрад; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Авдичевић Захида, Билбија-Тркља Анђелка, 
Бјелајац Мирко, Бјелица-Чермило Зора, Бојић 
Младен, Цвијетић Душан, Демировић Ибрахим, Хрле 
Рагиб, Имамовић Халид, Јерковић Хилми ја, Касу-

, мовић Хасан, Кундачина Мирослав, Лабус Душан, 
I Ланда Арношт, Лучкин Емин, Медић Хусејин Пир-
ј кић Абдулах, Рајак-Хаман Славка, Симиџија Јово, 
ј Удовчић-Бојовић Јокица, Вање Хасан, Влашки Ђоко, 
Зурл Марино; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Авдић-Јакуповић Фатима, Аћимовић Милорад, 
Адиловић Асим, Агбаба Бранка, Алајбеговић Ана, 
Амброзић Јосип, Андрун Виктор, Анђелић Драган, 
Антуновић Јозо, Ашкраба Софија, Азиновић Драго, 
Бакић Иван, Ваљак Изет, Беванда Миливоје, Бје-
лпца Неђо, Благојевић Радојица, Бојановић Драгица, 
Бојиновић Илија, Бошковић Анђелко, Брадашевић 
Миле, Буха Обрад, Бурсаћ-Мишић Савка, Церић 
Шефик, Ћехајић Ејуб, Ћеремида Вејсил, Чахтаревић 
Хамдо, Чакаревић Недо, Чокорило Васо, Чукић 
Бранко, Дамјанац Бошко, Дамјановић Миливоје, 
Дангубић Јанко, Дефтердаревић Џевахира, Дели-
заимовић Мустафа, Демировић Сејдо, Дервишевиќ 
Сулејман, Дервишкадић Арслан, Деспот-Петровић 
Милојка, Драгић Никола, Дурмо Сулејман, Дурмз 
Зулфо, Дувњак Халил, Џапић Емилија, Ђерзић 
Омер, Ђорђевић Александар, Ђурђевић Мујо, Џел-
дум-Куленовић Хајра, Фрљ-Хаџисмајловић Аида; 

Галић Перо, ГалијашеБић Мехо, Гаврановић 
Маријан, Гјургјевић Маринко, Гогић Михајло, Гој-
ковић Радослав, Голијанин Миле, Граховић Наза, 
Грђић Маринковић Савета, Гриса-Клеменчић Адела, 
Гудељ Недељко, Гушић Глигор, Гутић Миле, Хаџић 
Хусеин, Хафизовић Рифат, Хајдаревић Хасан, Хај-
ро Мустафа, Хамидовић Рамо, Хаса,нбашић-Ибра-
химпашић Мерсада, Хасанефендић Хасан, Хукансн 
вић Мехмед, Ибраковић Мехо, Илић Војо, Илкић-
-Роквић Недељка, Имамовић Хакија, Ивић Анкица, 
Јањош Веселин, Јазвић Филип, Јокић Бошко, Јошић 
Миле, Јовакић-Ловрен Мирјана, Јовић Драгутин, 
Јурош Анте, Карачић Тихомир, Караџа Ибрахим, 
Карић Адем, Карић Хајро, Каровић Абид, Каровић 
Вејсил, Катана Џевад, Катић Илија, Кесић Милоно 
Китуша Мехо, Кларић Божо, Клиндић Зора, Кљајић 
Божидар, Кљајић Хасан, Коњ^кушић Живко, Кова-
чевић Исмет, Ковачевић Перо, Ковачевић-Дејић Ва-
силка, Ковачевић Жарко, Крчмачек Фрањо, Крстић 
Мирољуб, Куленовић Игбала, Куленовић Му харем; 

Леко Мухамед, Летић Борислав, Левицки Драго, 
Липа Фадил, Ломигора Едхем, Луцић-Радовић Ми-
лојка, Лучић Гојко, Љута Мехмед, Мачкић Хилми ја, 
Махић Недим, Маховац Саид, Марчинко Видоје, 
Марић Петар, М а р к е т Ана, Марловић Винко, Мата-
раџић Алија, Медал Томислав, Механовић Рамиз, 
Мехић Аган, Мемић Расим, Мијовић Јован, Микић 
Станко, Мисо Незир, Мучибабић-Ковачевић Даница, 
Мујановић Бећир, Нинић Шкаљак Драгица, Нинко-
Еић Младен, Опановић Мухамед, Пајевић Смајо, 
Паравац Душан, Павловић-Бадовинац Власта, Пејак 
Бранко, Пердув Митар, Перутка Живорад, Петро-
вић Борка, Плетикоса Анто, Поповић Обренија, 
Прањић Петар, Пучић Даут, Пухало Славко, Радан 
инж Ненад, Радовић Анто, Радуловић Мирко, Ракић 
Илија, Рашић Анђелка Разић Веѓо, Рибић Хидајет, 
Ризвић Мујо, Рунић Васо; 

Самарџић Роберт, Сарајлија Нуриша, Савић Ма-
нојло, Савић Милан, Седлар Бранко, Семјан-Бије-
лић Драгица, Симеунчевић Коста, Симић Драго, 
Скварица Рајко, Схмајлагић Расим Снагић Владо, 
Софраџија Хамид, Софтић Мехмед, Станић Васо, 
Станковић Радисав, Стапић Ката, Стојић М И Ј О , 

Стојковић Цветко, Сулејманпашић-Ибрахимпашић 
Шухрета, Суљагић Хамдија, Шахбеловић Асим, 
Шаренац Естер, Шећеркадић Хајро, Шеховић Му-
зарем, Шешлија Стјепан, Шешум-Прерадовић Стан-
ка, Шипка - Пар ижек Марија, Шкобић Бој нела в, 
Шољевић Софија, Шрупен Салко Шујица Илија, 
Шупут-Шијаковиќ Емилија, Шувалија Асим, ТадиЈг 
Мато, Тахирбеговић Џафер, Талић Ибрахим, Тодо-
р о в а Остаја, Торнев Звонко, Трифуновић-Десанчић 
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Вера, Тркља Данило, Тука Мато,, Турковић Шефко, 
Тута-Љубрјевић Љубица, Врабец Трипун, Вучкоић 
^Велибор, Вукобрат Миливоје, Замола Никола, Зећо 
^брахим, Зиројевић-Јанићијевић Зарица, Зукиђ 
Џемал. Заговец-Бркић Нела; 

за заслуги на делото ширење, на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Бабовић Мидхат, Дрина Фадил, Куртовић Мут 
стафа, Лучић Александар, Патковски Карло, Же-
рајић Бранко; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Брковић Љубомир, Хаџикадунић Мустафа, Хам-
дић-Јочић Коса, Јовић Драгомир, Јусуфбеговић Ју-
суф, Кркалић Исмет, Мујаковић Асим, Радић Лазо, 
Суботић Петко, Вујадиновић Мирко; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алиспахић Мустафа, Антоловић Лука, Азиновић 
Славко, Бабић Драгољуб, Бајрић Расим, Бегановић 
Смајо, Берберовић Кемал, Березовски Александар, 
Бикић Мирослав, Благојевић Милан, Благојевић 
Василије, Бојић Рајко, Бошкаило Халил, Бошњак 
Стјепан, Божановић Млађен, Божић Драго, Буркић 
Хасан, Цвијановић Симо, Ћатић Авдија, Ћибер 
Асим, Ћирковић Данило, Чахтаровић Нај им, Чамџић 
Осман, Чваић Радоман, Черни Теодор, Чолић Мех-
медалија, Чупељић Лука, Чупељић инж. Видак, 
Дудић Доброслав, Дунђер Ивица, Ђошан Јово, 
Џинић Абдулах, Џинић-Машић Расема, Фаљић 
Мухамед, Фуксик Вијеко, Хаџиахметовић Џевахира, 
Хамдић-Бечкановић Нура, Хамдичевић Шукри.! а, 
Хорозовић Мустафа, Хусановић Суљо, Имшировић 
Рифет, Ивановић Данило, Јанковић Ристо, Јањић 
Ђуро, Јелиинћ Јозо, Јосиповић Петар, Јовић Вело-
мир, Јурковић Берислав; 

Кахримановић Мехмедалија, Кајић Иво, Кал-
чић-Петрић Персида, Капел ети-Марјановић Штефи-
да, Карајбић Рамиз, Каршић Авдо, Кељалић Исмет, 
Кесер Игњац, Кирхмајер-Мартинчић Марија, Кне-
зкевић Фрањо, Комарчевски Никола, Крајина Мијо, 
Крајинић Ибрахим, Крајиновић Анто, Крстин 
Борислав,, Курталић Шрахим, Куртић Орхан, 
Лаловић Станко, Ларма-Филиповић Бернарда, 
Ларма Стјепан, Ловреновић Иво, Лучић Јосип, 
Лукић Рајко, Мачкић Шемса, Махмутовић Абдула-
з и , Мајсторовић Владимир, Малић-Чорак Невенка, 
Малић Владо, Мандић инж. Драгоје, Маркот Ми-
лорад, Мартиновић Блаж, Машић Мехмедалија, 
Медуњанин Мурат, Механовић Узејир, Мехић Ениз, 
Мердановић Рагиб, Милош Веселко, Милошивић 
Дане, Мирчета Драго, Митровић Давид, Мухаремо-
зић Ибрахим Мухић Фаик, Мујић Мустафа, Мујкић 
Есад, Муратовић Михајло, Недић Његомир, Никић 
Милован, Османовиќ УзеЈир; 

Паламета Никола, Пекмић Јусуф, ПекмићСалке 
Јусуф,. Церић Милоје Перван Алојз, Петровић 
Станко, Пијуновић Срето, Поповић Предислав, По-
тегна Абдурахман, Радоња Јован, Ракановић Мила, 
Ракановић Васкрсије, Ракић Данило, Решо-Будгур^ 
џић Зекија, Смајловић Сулејман, Софтић Незир, 
Совић Мато, Станковић Драгомир, Стојановић Ду-« 
шаи, Сушић Шаћир, Шимић Јозо, Шимић Перо, 
Штофл Иванка, Шумечки Мирко, Шупковић Нико, 
Шувалија Расим, Шувалија Сакиб, Тадић Босиљко, 
Тодоровић Милко, Ту руди ја Душанка, Васиљевић 
Цвијета, Влашки Раде, Врховац Ранко, Зилкић 
Муниб, Зилкић Салих, Зјакић Мухамед, Жилић 
Мехмедалија, Жуљевић Фуад, Жунић Рамо. 

Бр. 152 
20 октомври 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

562. Одлука за работните организации што 
суровините и другите репродукциони ма-
теријали, чиј увоз е регулиран, ги увезу-
ваат во определен однос спрема остваре-
ниот девизен прилив по извозот во 1972 
година — — — — — — — — — 909 

563. Решение за утврдување на новите износи 
на девизите на одделни корисници за 
1971 година — - — — — - — — 911 

564. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за утврдување на стоковните кон-
тингенти и девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1971 година — — — — 915 

565. Наредба за начинот на остварувањето на 
компензацијата за вештачко ѓубре — — 915 

566. Решение за измена на Решението за о-
пределување на царинскиот контингент и 
пониските царински стапки за увоз на 
суровини и репродукциони материјали за 
1971 година - - - - - - - - 917 

567. Решение за југословенските стандарди 
за индустриски дигалки — — — — — 917 

568. Решение за југословенските стандарди за 
челични јажиња — — — — — — 917 

569. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на испитувањето на челична жица 918 

570. Решение за југословенските стандарди за 
желатин за прехранбената индустрија — 918 

571. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на хемискиот 
состав на лесни метали и нивни легури 918 

572. Решение за југословенските стандарди за 
фото-хемикалии — — — — — — — 919 

573. Решение за југословенските стандарди од 
областа на текстилната индустрија — — 919 

574. Решение за југословенските стандарди за 
противпожарна опрема — — — — — 919 

575. Решение за југословенскиот стандард за 
палети — — - — — — — — — 920 

576. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на води — — 920 

Укази - - - - - - - - - - 920 
Решенија — — — — — — — — — 922 
Одликувања — — — — — — — — — 923 

Меѓународни договори — - — - — — 753 
Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ'4. Белград. Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 

- Директор и главев и одговорев уредник Иса Bipy х Улица Јована Ристиќа бр. L 
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