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488. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXIII 

точка 4 став 2 и член 41, во врска со член 46 од 
Деловникот за работата на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/72), Претсе-
дателството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, на седницата од 9 јули 1973 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО 
НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА 

УСЛУГИ 
1. Законот за продолжување на важењето на 

Законот за привремено регулирање на плаќањето 
на основниот данок на надоместоци за услуги, во 
текстот што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Соборот на народите и на седницата на 
Стопанскиот собор одржани на 26 јуни 1973 година, 
со мнозинството гласови предвидено во член 181 
став 1 од Уставот на СФРЈ, ќе се применува како 
привремена мерка, почнувајќи од 1 јули 1973 година 
па до 31 декември 1973 година. 

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

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Бр/674 
9 јули 1973 година 

Бриони 
Потпредседател 

на Претседателството, 
Рато Дугоњиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА 
ПЛАЌАЊЕТО НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА НА-

ДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ 

Член 1 
Важењето -на Законот за привремено регулира-

ње на плаќањето на основниот данок на надоместо-
ци за услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72 и 
22/73), се продолжува до 31 декември 1973 ,година. 

Член 2 
Не се смета за вршење работи и услуги од член 

1 став 1 на Законот за привремено регулирање на 
плаќањето на основниот данок на надоместоци за 
услуги: 

1) вршењето на работи и услуги помеѓу основ-
ните организации на здружениот труд и заедниците 

на основните организации на здружениот труд'во 
состав на работните организации од член 6 став 2 на 
Законот за оданочување на производи и услуги во 
прометот; 

2) вршењето на работи и услуги помеѓу здруже-
ните работни организации во сложена организација 
на здружениот труд во која се врши една или по-
веќе дејности од член 6 став 2 на Законот за одано-
чување на производи и услуги во прометот. 

- Член 3 
Одредбите на Законот за привремено регулира-

ње на плаќањето на основниот данок на надомес-
тоци за услуги што се однесуваат на кредитите и 
други банкарски работи и услуги и одредбите од 
тар. бр 3 на Привремената тарифа на основниот 
данок на надоместоци за услуги, која е составен 
дел на тој закон, престануваат да важат на 30 јуни 
1973 година. 

За износот на укинатиот основен данок на надо-
местоци за услуги според тар. бр. 3 од Привремената 
тарифа на основниот данок на надоместоци за ус-
луги, банката и друга организација на здружениот 
труд која се смета како даночен обврзник за тој 
данок, се должни да ги намалат каматите по даде-
ните кредити и провизиите и другите надоместоци 
што ги остваруваат со вршење на други банкарски 
работи и услуги. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1973 го-

дина. 

489. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVI точ-

ка 16 и чл. 8 и 9 од Деловникот за работата на 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 30/72), Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, на седицната од 
9 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За потпретседател на Претседателството на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија 
за период од една година, почнувани од 1 август 
1973 година, се избира Митја Рибичич, член на Прет-
седателството од Социјалистичка Република Слове-
нија. 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Бр. 10 
9 јули 1973 година 

Бриони 
Претседател 

на Претседателството . 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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490. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVI, точ-

ка 3 под 9 и член 96 став 2 од Деловникот за рабо-
тата на Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 30/72), а во врска со точка 14 од Од-
луката за организацијата и работата на Кабинетот 
на Претседателот на Републиката („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/72), Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ УПРАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ 
ОБЈЕКТИ 

1. Се основа Управа за репрезентативни објекти 
што врши работи на одржување на објектите за ре-
презентација утврдени со оваа одлука, и на давање 
услуги во врска со потребите за репрезентација што 
ќе ги одреди Претседателот на Републиката и Прет-
седателството на СФРЈ. 

Управата има СВОЈСТВО на правно лице. 
2. Како репрезентативни објекти, во смис-

ла на оваа одлука, се подразбираат: Острови-
те Бриони со објектите со кои управуваше 
досегашната Управа на островите Бриони, и 
објектите со кои управуваше досегашната Управа 
за репрезентативни објекти во Белград, и тоа: Бе-
лиот и Стариот двор, вилата во Ужичка бр. 16, ви-
лата во Караѓорѓево, со помошните објекти, освен 
Резиденцијата на Претседателот на Републиката. 

3. Начинот и условите за користење на објек-
тите од точка 2 на оваа одлука, како и лицата кои 
можат да ги користат ги одредува Административ-
ната комисија на Претседателството на СФРЈ. 

4. Со работата на Управата раководи управник. 
Управникот го именува и го разрешува од дол-

жноста Претседателството на СФРЈ. 
За својата работа и за извршувањето на зада-

чите и работите од делокругот на Управата, управ-
никот одговара пред Претседателството. на СФРЈ. 

Управникот ја претставува Управата и во по-
глед на самоуправувањето и на работните односи 
има права и должности на старешина на сојузен ор-
ган на управата. 

5. Работниците вработени во Управата сочину-
ваат една работна заедница. 

Работниците вработени во досегашната Управа 
на островите Бриони, односно во Управата за реп-
резентативни објекти во Белград, сочинуваат посеб-
ни работни единици во рамките на таа работна за-
едница. 

Во поглед на самоуправувањето и работните од-
носи на работниците во Управата согласно се при-
менуваат прописите за самоуправувањето и меѓу-
себните односи во трудот што важат за сојузните 
органи на управата. 

6. Општите акти со кои се утврдува внатреш-
ната организација и систематизација на работните 
места во Управата ги донесува Советот на работ-
ната заедница и управникот со согласност од Ад-
министративната комисија на Претседателството на 
СФРЈ. 

Со актите од став 1 на оваа точка ќе се утврдат 
обликот на организацијата, начинот на работата и 
развојот на организацијата на работењето на овие 
објекти, имајќи ги предвид нивниот карактер и на-
мената. 

7. Средствата за вршење на редовната дејност и 
за посебните намени за работата на Управата се 
обезбедуваат во буџетот на федерацијата во рамките 
на средствата за работа на Претседателството на 
СФРЈ. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
на Управата е управникот на Управата. 

8. Работниците што работеле во Управата за ре-
презентативни објекти во Белград и во Управата 
на островите Бриони, освен работниците што рабо-
тат во објектите што се изземени со оваа одлука, ги 
презема Управата со денот што ќе го одреди Адми-
нистративната комисија на Претседателството на 
СФРЈ. 

Управата ги презема средствата, опремата и ин-
вентарот како и правата и обврските на Управата 
на островите Бриони и на Управата на репрезента-
тивните објекти во Белград. 

9. До донесувањето на општите акти за внатреш-
ната организација и работата на Управата, средст-
вата за работата на Управата на островите Бриони 
и на Управата за репрезентативни објекти во Бел-
град, обезбедени во буџетот на федерацијата за 1973 
година, ќе се користат на начин и под услови у-
тврдени во актите за основање на тие управи. 

10. Административната комисија на Претседател-
ството на СФРЈ ќе формира комисија која ќе из-
врши преглед на финансиското работење и ќе из-
врши пренос на средствата, на инвентарот и на друг 
имот на Управата на островите Бриони и на Упра-
вата за репрезентативни објекти во Белград врз Уп-
равата за репрезентативни објекти. 

11 До донесувањето на актите од точ. 3, 6, 8 и 
10 на оваа одлука, Управата ќе работи на начинот 
и под условите утврдени со актите на досегашните 
управи. 

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

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Бр. 11 
9 јули 1973 година 

Бриони 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Рато Дугоњиќ, с. р. 

491. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
16 став .1 и со член 27 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ВНАТРЕШНИОТ 

ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

1, Организациите на здружениот труд за пре-
воз на патници и стоки во воздушниот сообраќај 
можат да ги зголемат своите важечки цени за пре-
воз на патници на линиите во внатрешниот воз-
душен сообраќај во просек за 16%. 

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

Р. п. бр. 190 
3 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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492. 

Врз основа на член 33 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 71/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ВО МЕЃУНАРОД-
НИОТ СТОКОВЕН ПРОМЕТ ШТО ГО ВРШАТ 

СТРАНСКИ ЛИЦА 
1. Како услуги во меѓународниот стоковен про-

мет што го вршат странски лица, во смисла на оваа 
одлука, се подразбираат: 

1) транспортни услуги; 
2) шпедитерски услуги; 
3) услуги на теглење, спасување и вадење на 

бродови и на други пловни објекти; 
4) услуги на договорна контрола на квалитетот 

и квантитетот на стоки; 
5) услуги на поморските и речните агенции. 
Како услуги на договорна контрола на квали-

тетот и квантитетот на стоки се сметаат и услугите 
на контролата на квалитетот на странски класифи-
кациони заводи за стоки наменети за извоз односно 
за делови што се вградуват во опремата која се из-
везува. 

2. Услугите од точка 1 на оваа одлука органи-
зациите на здружениот труд ги плаќаат со девизи 
што ги држат на девизна сметка и со девизи ку-
пени од домашна банка. 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски, во 
спогодба со сојузниот секретар' за надворешна тр-
говија и со сојузниот секретар за финансии, ќе до-
несе, по потреба, поблиски прописи за Документа-
цијата што организациите на здружениот труд ќе 
ја поднесат при плаќањето на услугите според став 
1 на оваа точка. 

3. Организациите на здружениот труд му ги пла-
ќаат услугите на странското лице на начинот од 
точка 2 на оваа одлука непосредно или преку ,друга 
организација на здружениот труд со чие посред-
ство се нарачува услугата. 

4. Ако странските лица ги вршат услугите од 
точка 1 на оваа одлука преку свои претставништва 

или застапници во Југославија, Сојузниот секрета-
ријат за финансии може да одреди организациите 
на здружениот труд да ги плаќаат тие услуги де-
лум и во динари на посебна сметка на претставни-
штвото на странската фирма во Југославија кај ов-
ластената банка односно на жиро-сметката на за-
стапникот. ' 

5 ,Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4'. 

Р. п. бр 189 
8 јули 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

493. 
Врз основа на член 2 став 3 од Уредбата за па-

ритетот на. динарот („Службен, лист на СФРЈ", бр. 
8/73 и 38/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ Н А КУРСЕВИТЕ НА СТРАН-
СКИ ВАЛУТИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА-
ТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНА И ЗА ДРУ-
ГИ СЛУЖБЕНИ ПРЕСМЕТКИ ПРИ ИЗВОЗОТ И ЗА 
ДЕВИЗНИТЕ КВОТИ ШТО СЕ ИСКАЖУВААТ ВО 

ДИНАРИ 
1. За одредување на основицата за пресметување 

на царина и за други службени пресметки при из-

возат и за девизните квоти што се искажуваат во 
динари, се утврдуваат следните курсеви, и тоа: 

З е м ј а В а л у т а 
Курсот Курс во 

З е м ј а В а л у т а важи за динари 

САД Долар (USA ?) 1 16,00 
Австрија Шилинг (Ѕсћ) 100 80,45 
Белгија Франк (Bfr) 100 39,20 
Данска Круна (Dkr) ' 100 255,45 
Велика 

Британија Фунта (Lstg) 1 36,40 
Франција Франк (FF) 100 344,50 
Холандија Флорин (Hfl) 100 539,40 
Италија Лира (Lit) 100 2,45 
Ирак , Динар (Ir. din.) 1 50,90 
Канада Долар (Can ?) 1 15,90 
СР Германија Марка (DM) 100 595,00 
Норвешка Круна (Nkr) 100 266,00 
Швајцарија Франк (Sfr) 100 496,00 
Шведска Круна (Skr) 100 347,00 
Шпанија Пезета (Pt) 100 24,60 
Јапонија Јен (Yen) 100 5,40 

Листата на курсевите на другите валути од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања, приспособени кон курсевите на ва-
лутите од став 1 на оваа точка, ја утврдува Народ-
ната банка на Југославија, во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила на 12 јули 1973 
година. 

Р. п. бр. 194 
11 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

494. 

Врз основа на член 41 став 1 и член 42 став 1 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), во врска со член 
14 од Основниот закон за прометот на стоки („Слу-
жбен лист на СФРЈ4', бр. 1/67 и 30/68), сојузниот се-
кретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 
ОБУВКИ 

1. Организациите на здружениот труд можат да 
пуштаат во промет на домашниот пазар обувки само 
ако тие се означени и обележени на начин пропи-
шан со оваа наредба. 

Како обувки, во смисла на оваа наредба, се сме-
таат заштитни обувки, целогумени обувки, целопла-
стични обувки, целопластични-брзгани обувки, куќ-
ни пантофли и патики. 

2 Означувањето и обележувањето на обувките 
се врши на етикета — производитлеска декларација, 
што мора да ја има секое рало обувки. 

Производителската декларација може да биде 
прицврстена на обувките или на друг погоден начин 
ставена при обувките (налепена на кутија во која 
се запакувани обувките). 
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Производителската декларација ја издава про-
изводителот, а за увезени обувки — увозникот. 

3 Производителската декларација содржи: 
1) назив (име) и седиште на производителот од-

носно увозникот; 
2) податоци за начинот на изработката на обув-

ките (прошиени обувки, лепени обувки и др.); 
3) податоци за материјалот од кој се изработени 

обувките (природен материјал, вештачки материјал 
или комбинација на природен и вештачки матери-
јал); 

ј.) податоци за одржувањето и за наменската 
употреба на обувките, со тоа што овие податоци се 
даваат само за обувки кои, поради материјалот од 
КОЈ се изработени и наменската употреба, бараат 
посебна нега и одржување што не се вообичаени 
кај други обувки. 

4. Податоците на производителската декларација 
мораат да бидат лесно уочливи, читливи и разбир-
ливи за к,упувачот. 

5. Оваа наредба се однесува и на увезени обув-
ки, како и на обувки што ги произве,дуваат дуќа-
ните во кои граѓаните самостојно ја вршат дејноста 
со личен труд, освен обувките што овие дуќани ќе 
ги произведат по порачка од граѓани. 

6. Оваа наредба не се однесува на обувките про-
изведени односно увезени пред нејзиното влегувања 
во сила. 

7. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 2908 
2 јули 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
Бошко Димитриевиќ, с. р. 

495. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-
вање на стоките за кои стоковните контингенти и 
девизните контингенти ги утврдува Сојузниот се-
,кретаријат за надворешна трговија („Службен лист 
на СФРЈ"," бр. 14/72), на предлог,од Сојузниот се-
кретаријат за пазарот и цените, а по претходно при-
бавено^ мислење од Стопанската комора на Југо-
славија, сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА 

УВОЗ НА СТОКИ ВО 1973 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1973 година (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/73, 21/73, 27/73, 29/73, 31/73 и 37/73) во точка 2 
под 1 Репродукциони материјали, во редниот број 14 
Натриум бихромат во колона 4 зборовите: „2.850 
тони" се заменуваат со зборовите: „3 850 тони", во 
редниот број 23 Стакло во плочи, необработено во 
колона 4 зборовите: „15 200 тони" се заменуваат со 
зборовите: „17.200 тони", во редниот број 24 Вкупно 
железо во колона 4 зборовите: „51.20^ тони" се за-
менуваат со зборовите: „54.390 тони", а во редниот 
број 25 Вкупно железо и челик, стари, други, лив 
стар, машински, и отпадоци и струганици од железо 
и челик, други во колона 4 зборовите: „383.000 тони" 
се заменуваат со зборовите: „404.000 тони". 

По редниот број 31 се додава нов реден број 32, 
кој гласи: 

„Реден Тарифен број Количина 
број на Царин- Наименување односно 

ската тарифа вредност 

" 1 2 3 4 , 

32 25.01/2 Варена сол (из-
ворска) 700 тони." 

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

"П. бр. 12015 
5 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, с. р. 

4В6. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот: „Corriere della Sera", број 
142 од 2,0 јуни 1973 година, кој излегува на итали-
јански јазик во Милано, Италија. 

Бр 650-1-12/103 
2 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, с. р. 

497. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Kleine Zeitung", број 134 од 
13 јуни 1973 година, кој излегува на германски 
зик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/76 
5 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, с. р. 
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498. 

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 Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОДНИ 
ПОКРИВАЧИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ГУМА 

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

Подни покривачи: 
— Подни покривачи од РУС со 

подлога од јутен филц, Услови на 
квалитетот — - - - - — - — JUS G.E5.021 

— Одредување на заостанатата 
деформација на меки подни покрива-
чи од пластични маси и гума — — JUS G.S2.754 

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 
октомври 1973 година. 

Бр. 24-2146/1 
19 април 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

499. 

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 до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕК-

ТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ -

1. Во Решението за југословенските стандарди 
од областа на електрониката и телекомуникациите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 69/72) точка 3 се 
менува и гласи: 

„3. Југословенските стандарди од точка 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во си-
ла на 1 јануари 1974 година, освен стандардите 
JUS N.N0.023, JUS N.N0.024 и JUS N.N0.907 кои 
се применуват од тој ден." 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1974 година. 

Бр. 23-2571/1 
17 мај 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот за-
вод за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

500. 

Врз основа на чл. 16 и 62 точка 14 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Со-
ветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КУПУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ ОД СТРАНА НА НАРОДНАТА БАНКА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Народната банка на Југославија ќе ги купува 

пред нивната втасаност благајничките записи што 
ги издала, ако деловната банка поднесе такво ба-
рање. 

2. Благајничките записи Народната банка на 
Југославија, во смисла на точка 1 на оваа одлука, 
ќе ги купува под услов од денот на уписот на бла-
гајничкиот запис да поминале најмалку 90 дена, 

3. Купувањето на благајничките записи според 
одредбите на оваа одлука Народната банка на Ју-
гославија го врши преку народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните по-
краини. 

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

О бр 39 
29 јуни 1973 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на Советот 
на гувернерите 
вицегувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Јошко Штрукељ, с. р. 

501. 

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Зако-
нот за кредитните работи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр, 36/72), во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет, Советот на гувернерите доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАНСКИ ФИНАН-
СИСКИ И БАНКАРСКИ КРЕДИТИ И ПО СТРАН-

СКИ ДЕПОЗИТИ 

1. Во Одлуката за височината на депозитот по 
странски финансиски и банкарски кредити и по 
странски депозити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72 и 62/72), во точка 10 на крајот на одредбата 
под 4 точката се заменува со точка и запирка и по 
тоа се додава нова одредба под 5, која гласи: 

.,5) девизните депозити што овластените банки 
ги примаат по налог од странски амбасади и 
други дипломатски претставништва на име редовни 
средства за издржување на тие амбасади и прет-
ставништва.". 

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

. О. бр. 41 
3 јули 1973 година 

Белград 
Претседател на Советот на 

гувернерите 
Гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с. р. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за проши-
рување на граничниот појас на одделни делови на 
државната граница, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр, 33/73), се поткраднале долунаведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ГРАНИЧ-
НИОТ ПОЈАС НА ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ НА ДРЖАВ-

НАТА ГРАНИЦА 

Во точка 1 под а) во одредбата под 6 наместо 
ознаката: ,,С 2IV" треба да стои: „С 2/IV". 

Во точка 1 под б) во одредбата под 3 наместо 
зборовите: „Дебела Стеза" треба да стои: „Дебела 
Стена". 

Во точка 1 под г) во одредбата под 3 наместо 
ознаката: „VII1/2" треба да стои: „VIII/12", а во од-
редбата под 8 наместо ознаката: „1Х/59" треба да., 
стои: „Х1/59". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 6 јули 
1973 година. 

У К А З И 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Устав-
ниот амандман XXXVII, Претседателот на Репуб-
ликата донесува 

У К А З 

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

РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА 

I 

Се отповикува 
Трифун Николиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Либерија со седиште во Акра. 

II 

Се назначува 
д-р Здравко Печар, извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Гана, за извон^ 
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Либерија, со седиште во Акра. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У, бр. 9 
26 јуни 1973 година 

Белград 

Претседател па 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р, 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги во долгодишната работа 
на ширењето на просветата и културата и за успеси 
во стручно образование и воспитување на многу-
бројни генерации на млади за корисни членови на 
општеството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Економското училиште, Бања Лука; 

— за особени заслуги во долгодишната работа 
на ширењето на просветата и културата и за успеси 
во образованието и воспитувањето на многубројни 
генерации на млади за корисни членови на опште-
ството 

Основното училиште „22. фебруар", Скендер 
Вакуф; 

— по повод, седумдесет и петгодишната на по-
стоењето и работата, а за особени заслуги во шире-
њето на просветата и културата и за успеси во 
образованието и воспитувањето во духот на брат-
ството и единството на нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Основното училиште „Фрањо Резач", Тузла; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Комунална радна организација „Водовод и ка-
нализација", Бања Лука; 

И з С Р Х р в а т с к е 

за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за социјалистичку изградњу земље 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Томић Јосип; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Андријашевић Анте, Бабић Анте, Бјелац-Црље-
ница Милка, Делић Младен, Драгичевић Иван, Гла-
вина Андрија, Главина Анте, Ивичевић Петар, Ју -
јашовић Јаков, Лалић Анте, Мартиновић-Борић Ље-
посава, Матијашевић Маринко, Пауновић Зоран, 
Дирак Мате, Пухарић Никола, Радић Мате, Рафѕѓ-
нели Фране, Рафанели Иво, Шепаровић Иван, Ши-
мић Мате, Шимић Живој е, Угрин Петар, Урсић Ми-
ленко, Жарнић Анте; 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЗВЕЗДА 

Црнковић Јелена, Гертнер-Браздуро Нада, Гу-
баш-СтоЈевић Даница, Иванчић Лео, Кушенић 
Аница, Шкет-Шега Хедвига, Шогорић Павао; Вук-
мановић Бранко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алачевић Живко, Ба'лог-Крањец Љубица, Бан 
Стипе, Безиновић Анте, Бркуљ-Бартуловић Неда, 
Буљан Маре, Доминовић Јозе, Гојак Маринко, Гр-
гурић Јулио, Иванац Иван, Ивелић-Фабијанац Ив-
ка, Јакић Крсте, Јакић Мате, Јурановић Мате. Ју-
ретић Сречко, Јурић Стјепан, Келић Марко, Кова-
чевић Ниро Ковачевић Иван; 

Лукетина Звонко, Матијевић Иво, Мендеш Да-
вор, Митровић Анте, Павић-Брдарић Терезија, Пи-
вац Иван, Пољак Јаков, Пуизина Иван, Романић 
Пајо, Ромчевић Милан, Санко Мате, Смиљанић-Гра-
ховац Десанка, Срзић Зане, Станковић-Антолић Љу-
бица, Сумић Љубо, Трбојевић-Вујновић Даринка, 
Врањеш Иван, Врсаловић Блаж; 

— за заслуги на полето на ја-вната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Франић Раде, Миочевић Доминко; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бродарић Јелена, Булатовић-Буршић Тиха, 
Штајдухар Лука, Шуцин Ружица, Туцељ Звонко; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кревс Иво, Веенавер Светозар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бернард Иво, Кастелиц Душан, Котник Франц; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЗВЕЗДА 

Дебевц Јоже, Менцингер Јанез, Миртич Милан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Беџух Здравко, Брецељник Вера, Цеков Миле, 
Домајико Данило, Древеншек Владо, Гајзер Франц, 
Геч Макс, Говекар Милан, Груден Владо, Хорват 
Јанез, Јенко Алојз, Котник-Доминко Марија, Кова-
чич Рорберт, Личен Данило, Мартиншек Хинко, Ми-
хић-Жижек Марија, Остерман Милан, Отујац 
Франц; 

Пахор Марјан, Пирц-Ержен Алојзија, Пирнат 
Франц, Почкар Миран, Повирк Франц, ,Пучник 
Херман, Сименчич Олга, Скербињек Владо, Слави-
нец Бранко, Стеинер Вилијем, Степанчич-Јерман 
Марија, Stich Славко, Стругер Јоже, Ширме Франц, 
Шубиц Петер,- Турк Милош, Жнидаршић-Хорваг 
Звонка; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Брежник Винко, Лузар-Кавец Нена, Орешич 
Иван, Пушник-КрижаЈ, Шпес Антон, Зафред Ду-
шан; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бренце-Гомилар Ема, Вишић Мухарем; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Цеков-Горјанц Маринка, Хабјан Марија, Јурич 
Јожица, Петек-Пок Вилма, Шламбергер Еди, Шуица 
Слободан, Тручл Цирил, Улага Андреј; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЗВЕЗДА 

Блажаник Иштван. 

Бр. 120 
9 ноември 1972 година 

Белград 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII то-
чка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на оружените сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и за особени успеси во 
раководењето со воените единици, во нивното за-
цврстување и оспособување за одбрана на независ-
носта на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЛАВРОВ ВЕНЕЦ 

генерал-полковникот: Ковачевић Јеремије Вељ-
ко; 

генерал-потполковниците: Јауковић Новака Да-
билo, 
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вицеадмиралот: Матулић Динка Бенко; 
генерал-мајорите: Глумац Петра Милан, Клањ-

шчек Штефана Радо, Медвешек Лудвика Адолф, 
Тинтор Алексе Гојко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА" СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

контраадмиралот: Вранеш Раде Милан; 
артилерискиот полковник: Трбовић Николе 

Владо; 
пешадискиот потполковник: Корић Касима Ва-

хид; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

пешадискиот потполковник: Момић Светозара 
Душан; 

пешадискиот капетан I класа: Златковић Ђорђа 
Стојан; 

пешадискиот капетан: Загорац Стевана Митар; 
— за примерни заслуги и умешност во работата 

на развивањето постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои раково-
дат, како и за создавање услови за постигање на 
исклучително добри успеси во своите единици и ус-
танови 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генерал-полковниците: Антић Николе Вицко7 
Бјелајац Миле Станко, Дракулић Дане Ненад, Ко-
вачевић Петра Војо, Узуновски Николе Цветко; 

генерал-потполковниците: Брујић Дане Срђан, 
Ђукановић Стевана Драго, Пепељуговски Петра Пе-
тар, Шкеровић Ђока Зарије; 

генерал-мајорите: Цетињски Мартина Андреј, 
Дурбаба Јована Јото , Јакић Антона Јосип, Павић 
Ђуре Јово, Павловић Петра Адам, Вујновић Николе 
Богдан; 

пешадискиот полковник: Саршон Рудолфа Ан-
тон; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковникот на правна служба: Јовановић Але-
ксе Милан; 

пешадиските потполковници: Јовић Милана 
Славко, Стојменовић Ристе Јован; 

воздухопловно-техничкиот потполковник: Ми-
лутиновић Василија Радош; 

капетанот на фрегата: Марковић Милорада Љу-
бинко ; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

заставникот на административна служба: Видо-
вић Милана Перо; 

постариот водник I класа, на административна 
служба: Богосављевић Ђоке Миломир; 

воените службеници IV класа на администра-
тивна служба: Костић Славка Милоје, Радовановић 
Тимотија Радован. 

Бр. 146 
22 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. p. 

С О Д Р Ж И Н А: 
Страна 

488. Закон за продолжување на важењето на 
Законот за привремено регулирање на 
плаќањето на основниот данок на надо-
местоци за услуги — — — — — — 1177 

489. Одлука за избор на потпретседател на 
Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија — — 1177 

490. Одлука за основање Управа за репрезен-
тативни објекти — — — — — — — 1177 

491. ,Одлука за одредување на максималните 
цени за превоз на патници во внатреш-
ниот воздушен сообраќај — — — — 1178 

492. Одлука за плаќање на услугите во меѓу-
народниот стоковен промет што го вршат 
странски лица — — — — — — — 1179 

493. Решение за утврдување на курсевите на 
странски валути за одредување на основи-
цата за пресметување на царина и за дру-
ги службени пресметки при извозот и за 
девизните квоти што се искажуваат во 
динари — — — — — ,— — — — 1179 

494. Наредба за означување и -обележување 
на обувки — — — — — — — — 1179 

495. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за утврдување на стоковните кон-
тингенти и на девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1973 година — — — 1180 

496. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Corriere della 

sera" — — — — — — — — — 1180 
497. Решение за забрана на внесувањето и 

растурањето на весникот „Kleine Zeitung" 1180 
498. Решение за југословенските стандарди за 

подни покривачи од пластични маси и 
гума — — — — — — — — — — 1181 

'499. Решение за измена на Решението за ју-
гословенските стандарди од областа на е-
лектрониката и телекомуникациите — — 1181 

500. Одлука за купување на одредени хартии 
од вредност од страна на Народната банка 
на Југославија — — — — — — — 1181 

501. Одлука за доплонение на Одлуката за ви-
сочината на депозитот по странски фи-
нансиски и банкарски кредити и по стран-
ски депозити — — — — — — — 1181 

Исправка на Одлуката за проширување на 
граничниот појас на одделни делови на 
државната граница — — — —^ — — 1182 

Укази . — — — — — — — — — — 1182 

Одликувања — — — — — — — — — 1182 

Меѓународни договори — — — — — — 121 
Ослободено од основниот данон 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 


