
„СЛУЖБЕН ЛИС! НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски словенечки, 
македонски албански и унгарски Ја-
зик - Огласи според тарифата -
Жиро-сметка кај Службата па опште-

ственото книговодство 60802-604-1125 

Четврток, 14 јуни 1973 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 34 ГОД. XXIX 

Цена на овој број е 1 динар -
Претплатата за 1973 година изнесува 
270 динари - Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр I Пошт фах 226 -
Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-712: Комерцијален сектор 651-671; 

телекс 11756 

430. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72 и 28/73), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА -УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ 
НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување однос-

но укинување на стапките на основниот данок на 
промет на одредени производи („Службен' лист на 
СФРЈ", бр. 34/72, 46/72 и 32/73) по член 1в се додава 
нов член 1г, кој гласи: 

„На прометот на производите од точ. 1, 2 и 8 
на тар. број 2 од Тарифата, се плаќа основен данок 
на промет на производи, и тоа: 

1) на моторен бензин: 
- од 86 октани 115,10% 
- од 98 октани 113,03% 
2) на дизел горива: 
- D-1 39,83% 
- D-2 37,52% 
- D-3 36,77% 

3) на екстра-лесно масло за горење на 
печки во домаќинства, училишта, детски и 
студентски домови, детски, социјални и 
здравствени установи, освен во аптеки 42,16% 

Одредбите на забелешката кон тар. број 2 од 
Тарифата се применуваат и врз прометот на произ-
водите од став 1 на овој член/' 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 172 
13"-јуни 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

431, 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72),' Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ДЕНИ 
ЗА СУРОВА НАФТА, ЗА ДЕРИВАТИ НА НАФТА 

И ЗА ПРИРОДЕН И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС 

1. Производителските организации на здруже-
ниот труд можат да ги зголемат своите постојни про-
дажни цени за следните производи најмногу до след-
ното ниво, и тоа за: 

1) нафта сурова — до 17,6% 
2) природен гас — до 54% 
3) моторен бензин: 

Дин/1 
а) од 86 октани 1,046 
б) од 98 октани 1,197 
4) плинско масло — дизел горива: 
а) D-1 1,037 
б) D-2 1,018 
в) D-3 0,987 
5) масло за горење во домаќинство 1,020 
6) масло за горење: 

а) тешко 
б) средно 
в) лесно 
7) млазно гориво GM-1 
Цените на другите млазни горива се формираат 

во паритет со цените на млазното гориво GM-1; 

Дин/kg 
0,430 
0,592 
0,777 
1,021 

Дин/kg 
8) петролеј за мотори 1,039 
9) течен гас (пропан, бутан и пропан-

бутан смеска) 0,729 
10) битумен 40/200 0,650 
Цените на другите видови битумен се формираат 

во паритет со цените на битуменот 40/200; 
11) другите производи - деривати на нафта: 

примарни бензини, специјални бензини, вајтшпирит, 
аромати, минерални масла и масти, парафин, пе-
трол-кокс и други деривати на нафта — до 16%. 

2. Цените од точка 1 под 1 на оваа одлука се 
подразбираат како продажни цени на производи-
телот, франко натоварено во вагон на отправни ста-
ници или на влезот во нафтовод или натоварено во 
танкер. 
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Цените од точка 1 под 2 на оваа одлука се под-
разбираат како продажни цени на производителот 
односно на дистрибутерот, со задржување на постој-
ните услови на продажбата. 

Цените од точка 1 под 3, 4 и 5 на оваа 'одлука се 
подразбираат како продажни цени на производите-
лот, франко пумпна станица (малопродажно место), 
оо задржување на постојните услови на продажбата, 
со тоа што на тие цени да се додадат данокот на 
промет на стоки на мало, а за производите под 3 и 4 
— и износот за патишта, според важечките прописи. 

Цените од точка 1 под 6 до И на оваа одлука 
се подразбираат како продажни цени на производи-
телот, франко натоварено во вагон, во автоцистерна 
или натоварено во танкер. Во прометот на овие про-
изводи цените се формираат со задржување на пос-
тојните услови ,на продажбата во прометот. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определување 
на максималните цени за сурова нафта и за одделни 
деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/71, 12/72 и 26/72). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 160 
13 јуни 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за посебни заслуги во ра-
ботата на зближувањето на народите по пат на филм 
и театар, а особено за заслуги во остварување на 
хуманите цели на светската детска организација на 
УНИЦЕФ 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Питер Јустинов. 

Бр, 130 
14 декември 1972 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувања-
та одлучува да се одликуваат 

Од с о ј у з н и т е о р г а н и 

— за извонредни заслуги и значаен придонес 
на развојот на масовната физичка култура во на-
шата земја 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Партизан Југославије, Сојуз за спортска рек-
реација и физичко воспитување; 

— по повод дваесетгодишнината на постоењето 
и работата, а за особени заслуги и придонес за заш-
титата, воспитувањето и развојот на сестраната лич-
ност на децата 

Советот за воспитување и заштита на децата 
на Југославија; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Мариновић Јован; 
— за особени заслуги во областа на иублици-

стиката и новинарството, со што е направен значаен 
придонес за ширењето на братството и единството 
меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Киргин Јосип; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Андрејевић Ђорђе, Виторовић Славољуб; 

Од СР Ц р н а Г о р а 

— по повод педесетгодитттнината на постоењето 
и работата, а за особени заслуги во ширењето на 

просветата и културата и за особени успеси во об-
разованието и воспитувањето на младите генерации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гимназијата „Нико Ро ловић", Бор; 
— по повод дваесет и петгодишнината на Пос-

тоењето и работата, а за особени заслуги во лекува-
њето на заболените од ортопедски коскени заболу-
вања, во образованието на лекарите специјалисти за 
ортопедија 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Специјалната болница за ортопедија, неурохи-

рургија, неурологија и медицинска рехабилитација 
„Васо Ђуковић", Рисан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Поповић Владимир, Велашевић инж. Милорад; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Богетић д-р Павле, Драговић Жарко, Калуђеро-

вић Блажо, Секулић Љубо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Безаревић Миленко, Бјековић Душан, Бошко-

вић Вукоман, Булатовић Милан, Ђоковић Влади-
мир, Гвозденовић Јован, Хајџалић Раиф, Ковачевић 
Ристо, Кунстлман Матијас, Марковић Витомир, 
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Милуновић Миладин, Радојевић-Адамовић Анка, 
Раичевић Војка; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бандовић Момчило, Басекић Симо, Бећовић 
Узеир, Селмановић Ахмо; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Струњаш Миодраг; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Булајић-Спасојевић Иконија, Ђуровић-Шундић 
Марија, Тузовић Латифа;. 

О д , С Р Х р в а т с к а 

— за особени заслуги и придонес во информи-
раноста и задвижувањето на општествената актив-
ност на граѓаните и на ширењето на братството и. 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

,,Народни лист", Задар; 
— за заслуги во заштитата и спасувањето на 

животите, општествениот и личен имот, со што и е 
сторен значаен придонес на социјалистичката за-
едница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Доброволното противпожарно друштво, Новска; 
— за заслуги и постигнати успеси во развива-

њето на музичкиот живот во својата средина 
Градскиот оркестар, Дубровник; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
' ЅВЕЗДА 

Бабић инж. Звонимир; 

. СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бибица Вјенцеслав; 

г- за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дробњак Никола, Миљковић Љубан; 

Од С Р М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги, за ширење на културата 
и просветата а посебно за развојот на библиотекар-
ството во Републиката 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Народната универзитетска библиотека „Кли-
мент Охридски", Скопје; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Зафировски Митко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Петрова Нада; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Митрова Рада; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андоновски Андон, Петров-Стефкова Зорица, 
Петровски Илија, Спасовски Глигор; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата -

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Гаврилска-Картошева Даринка, Николиќ-Хрис-

това Вера, Николовска-Пешковска Спасија, Стоја-
новски Стојан; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бабић Стане, Буциќ Алојз, Гашпарини Јурај, 
Јоган Оскар, Лужан Павле, Мевља Душан, Пен 
Рудолф; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Габршчек д-р Франц; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабник Јанез, Бевц Ангелца, Циглич Марјан, 
Диздаревић Ибрахим, Долган Руди, Домаденик' 
Штефан, Фаркаш Јоже, Ферлуга Здравко, Фортуна 
Ангел, Глухак Жељко, Лозар Алојз, Медица Јосип, 
Новак Антон; 

Петруша Роман, Пожек Мирослав, Риглер Јоже, 
Шајн-Кошир Хелена, Шинигој Франц, Штефанец 
Антон, Штефе Виктор, Тратник Франц, Треска 
Мелко, Умер Мирандо, Урбанчић Иво, Валенчић 
Славко, Вучко Игнац, Зорко Едо; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 
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СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бресан Аурелио, Фефолија Алберт, Годец инж. 
Јанез, Шпрохар Франц; -

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арчон Андријан, Церар Иван, Џабић Срето, 
ФлаЈС Андреја, Јерман Милан, Керн Франц, Клева 
Бруно, Коцјанчич Бруно, Коцјанчич Силван, Кола-
рец Јосип, Космина Данило, Космина Данило, Кре-
бељ Антон, Мохар Јоже, Pazzanin Claudio, Пресе-
кар-Зарник Марија, Север Јоже, Штеблај Вид, То-
мић Стипо, Жлендер Карел; 

— за особени заслуги во развивањето активнос-
та на толкувањето и реализирањето на концепција-
та на општонародната одбрана, во издигањето и 
ширењево на воено-стручното знаење и борбената 
готовност, како и за јакнењето на морално-политич-
кото единство на земјата и патриотизмот на нашите 
граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Зорко Едо; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Туш Божидар; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Хорват Станислав; 

Од С Р С р б и ј а 

— за особени заслуги и придонес во информи-
раноста и задвижувањето на општествената актив-
ност на граѓаните, што е сторен придонес за соци-
јалистичкиот развиток на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Новинско-издавачкото и печатарското претприја-
тие „Чачански глас"' Чачак; 

— по повод осумдесетгодишнината на животот, 
а за особени заслуги во борбата за слободата и 
независноста на нашата земја, за изградбата на 
социјализмот и за развивањето на мирољубивата 
соработка и пријателските односи помеѓу нашата 
земја и другите држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 
ЛЕНТА 

ЗНАМЕ СО 

Станковић др Синиша; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Богданов Душан, Ристић Марко; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бабић Мирко, Голубовић Бранислав, Ђукановић 
Гроздан, Марковић Милан, Зековић Милија; 

— за заслуги на делото на ширењето на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Марковић Драгица, Турковић Рамиз; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бјелица Рако, Тадић Жика; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Џогановић Милорад, Госарић Фрања, Јовановић 
прим др Ђура, Калуџерски прим. др Стојан, Паии-
шић прим. др Ђорђе; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Чанадановић Мирко, Келеман Маћаш; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Клајн др Лајчо, Погањ-Хаданић Андрија, Сенић 
Владимир, Шовш Јоаким. 

Бр. 113 
18 октомври 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
430. Уредба за дополнение на Уредбата за зго-

лемување, намалување односно укинување 
на стапките на основниот данок на про-
мет на одредени производи — — .— — 1073 

431. Одлука за одредување на максималните 
цени за сурова нафта, за деривати на 
нафта и за природен и течен нафтен гас 1073 

Одликувања — — — — — — — — — 1074 

Меѓународни договори 89 

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул« 
тура на СР Србија, бр. 413 55/72-03 од 15 август 1972 година 

-
Издавач: Новинска установа „Службен лист ва СФРЈ" Белград Јована Ристиќа I Пошт фах 226. 

— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — 
Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 11 


