
Четврток, 28 декември 1972 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 69 ГОД. XXVIII 

650. 

Врз основа на член 36, во врска со член 47 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО СТРАНСТВО ШТО ГИ ВР-
ШАТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ 

СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ ПРОМЕТ 

1. Плаќањето на репродукционите материјали 
и резервните делови за тековно одржување на оп-
ремата што ги увезуваат за своите потреби и пла-
ќањето на одредени трдшоци на работењето во 
странство, организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со давање услуги во меѓународниот 
стоковен и патнички промет ги вршат со девизи 
од својата девизна сметка и со девизи купени од 
овластена банка. 

Плаќањето на стоките од став I на оваа точка 
чиј увоз е регулиран со одредување на стоковниот 
контингент, ма девизниот контингент, со издавање 
на увозна дозвола или со давање согласност за увоз, 
може да се врши само до височината на утврденото 
право на тој увоз. 

2. Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, 
во спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии 
и со Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, ќе одреди што се подразбира како трошоци 
на работењето во смисла на точка I од оваа одлука. 

3. Како организации на здружениот труд што се 
занимаваат со давање услуги во меѓународниот сто-
ковен и патнички промет, во смисла на оваа одлука, 
се подразбираат организациите што даваат: 

1) услуги на превоз во железничкиот, друмскиот, 
поморскг^т. поморско-речниот, речниот и воздуш-
ниот сообраќај; 

2) услуги на луки и пристаништа, вклучувајќи 
и аеродромски услуги; 

3) услуги на теглење, спасување и вадење на 
бродови и на други пловни објекти; 

4) услуги на сообраќајни агенции; 
5) шпедитерски услуги; 
6) услуги на договорна контрола на квалитетот 

и квантитетот на стоките; 
7) поштенски, телеграфски и телефонски услуги; 
8) услуги на складирање на стоки. 
4. Технички упатства за спроведување на оваа 

одлука дава Народната банка на Југославија. 
5. Со денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука престанува да важи Одлуката за плаќањата 
во странство од страва на претпријатијата што се 
занимаваат со давање услуги во меѓународниот сто-
ковен и патнички промет {„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/66, 52/67, 8/68, 9/70 и 18/72). 

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1973 година. 

Р. п. бр. 213 
21 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедик, е. р. 

651. 

Врз основа на член 69 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ 
ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
— ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЛАТО — МОЖАТ ДА 
ГО КОРИСТАТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 39 ОД ЗАКО-

НОТ ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ 

1. Организациите на здружениот труд — про-
изводители на злато — од девизите наплатени по 
основ на продажба на злато во странство можат да 
користат 20%, согласно член 39 од Законот за де-
визно работење, во видовите на девизи што ги на-
платиле. 

2. Во височината на процентот од точка 1 на 
оваа одлука, организациите на здружениот труд — 
производители на злато — можат да купуваат де-
визи за динари наплатени по основ на продажба 
на злато на корисници во Југославија, и тоа во 
видот на девизите според свсро^ избчп и да ги ко-
ристат согласно ~ член 39 од Законот за девизно 
работење. 

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

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на износот*на девизите што производителите на злѕто 
можат да ги купуваат за продадено злато („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 58/70 и 26/72). 

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 
година. 

Р. п. бр. 214 
21 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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652. 

Врз основа на члан 36, во врска со член 38 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРИЛАТА И УСЛОВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
КОИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СЕ СМЕТААТ КАКО ПРЕ-

ТЕЖНИ ИЗВОЗНИЦИ ВО 1973 ГОДИНА 

1. Производителските организации на здруже-
ниот труд И' производител ските основни организа-
ции на здружениот труд во состав на организаци-
ја на здружениот труд, кои со вршење на својата 
дејност, во 1972 година наплатиле стоки од сопстве-
но производство што ги извезле и во Југославија 
внеле девизи од знамење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања, а чија динарска 
противвредност изнесува над 51°/о од нивната вкуп-
на реализација, во 1973 година можат да се здоби-
јат со статус на претежен извозник ако ги испол-
нуваат условите од оваа одлука. 

2. Кои девизи од точка 1 на оваа одлука се од 
значење за одржување на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања, одредува Народната банка на Ју-
гославија. 

3. Производите леќите основни организации на 
здружениот труд се здобиваат со статус на прете-
жен извозник под услов нивното својство на прав-
но лице да е запишано во регистарот на организа-
циите на здружениот труд, да водат самостојно 
книговодство и да имаат сопствена девизна и жиро-
-сметка. 

4. Дека производителската организација на здру-
жениот труд односно производителската основна 
организација на здружениот труд ги исполнува ус-
ловите од точ. 1 и 3 на оваа одлука, утврдува, на 
барање на таа организација, народната банка на 
републиката односно народната банка на автоном-
ната покраина, врз основа на завршната сметка 
на организацијата на здружениот труд за 1972 го-
дина, на потврдата од овластената банка за деви-
зите наплатени во таа година и на податоците од 
организацијата на здружениот труд односно од ос-
новната организација за височината на наплате-
ните девизи во вкупната реализација од завршната 
сметка. 

5. Организациите од точка 1 на оваа одлука што 
се здобиле со статус на претежен извозник, со де-
визите што ќе ги остварат со извоз на стоки од соп-
ствено производство можат слободно да го плаќаат 
увозот на суровини и други репродукциони мате-
ријали за потребите на сопственото производство, 
како и стоките што се увезуваат врз основа на сто-
ковен контингент, девизен контингент или дозвола 
— Ео рамките на количините и износите што им се 
утврдени. 

6. Организациите од точка 1 на оваа одлука мо-
жат да ги користат девизите со кои се здобиле во 
својство на претежен извозник до нивното потро-
шување. 

При утврдувањето на износот на девизите за 
плаќање на ^суровините и другите репродукциони 
материјали за организациите од став 1 на оваа 
точка, ќе се земе предвид износот на девизите што 
тие организации не го потрошиле до денот кога, 
согласно важечките прописи, ќе им биде утврден из-
носот на девизите за плаќање на суровините и ре-
продукции:™ материјали. 

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

Рк Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за мерилата за 
утврдување кои стопански организации се сметаат 
како претежни. извозници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/66, 20/70 и 32/71). 

. 9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1973 година. 

Р. п. бр. 215 
21 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

€53. 

Врз основа на член 68 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72), Со-
јузниот с в р ш е н совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТО-

КОВНИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА КУПУВАЊЕ НА 
ЗЛАТО 

1. Организациите на здружениот труд што ко-
ристат злато во рамките на својата редовна дејност 
и државните органи што користат злато за од-
редени потреби (во понатамошниот текст: корисни-
ците на злато) можат да купуваат непреработено 
злато од производителите во Југославија или во 
странство — до количините (стоковен контингент) 
одредени за секоја година со посебен пропис на 
Сојузниот извршен совет. « 

2. Барањата за учествување во стоковниот кон-
тингент од точка 1 на оваа одлука корисниците на 
злато ги поднесуваат најдоцна до 1 ноември теков-
ната година за наредната година, и тоа: научните 
установи и организации — до надлежниот репуб-
лички односно покраински орган, здравствените 
установи и организации — до Сојузниот секрета-
ријат за труд и социјална политика, државните 
органи — до Сојузниот секретаријат за финансии, 
а индустриските, занаетчиските и другите органи-
зации на здружениот труд — преработувачи на зла-
то — до Стопанската комора на Југославија. 

3. Предлог за одредување на стоковниот кон-
тингент за одделни групи корисници на злато на 
Сојузниот извршен совет му дава Сојузниот секре-
таријат за финансии, во спогодба со Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговца, со Сојузниот 
секретаријат за стопанство и со Народната банка 
на Југославија, по претходно прибавено мислење 
од органот односно комората од точка 2 на оваа 
одлука. 

4. Распределбата на стоковниот контингент од-
реден за одделни групи корисници на злато ја вр-
шат корисниците договорно. Сојузниот секретаријат 
за финансии може да ги одреди начинот и роковите 
за распределба на стоковниот контингент. 

За распределбата на стоковниот контингент ор-
ганите односно комората од точка 2 на оваа одлука 
му поднесува извештај на Сојузниот секретаријат за 
финансии, кој во рок од 15 дена од денот на приемот 
на извештајот на секој корисник му издава решение 
за доделениот стоковен контингент. 

Во распределбата на стоковниот контингент 
можат да учествуваат само оние корисници што, 
врз основа на точка 2 од оваа одлука, навремено 
поднеле барање за учествување во стоковниот кон-
тингент. 

Ако корисниците на злато не постигнат спогод-
ба за распределба на стоковниот контингент, орга-
ните односно комората од точка 2 на оваа одлука 
ќе го извести за тоа Сојузниот секретаријат за 
финансии, кој распределбата на стоковниот контин-
гент врз одделни корисници на злато ќе ја изврши 
во рок од 30 дена од денот на приемот на извеш-
тајот. 
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5. Сојузниот секретаријат за финансии, на пред-
лог од органите односно комората од точка 2 на 
оваа одлука, пред утврдувањето на годишниот сто-
ковен контингент од страна на Сојузниот извршен 
совет односно пред постигнатиот договор во смисла 
на точка 4 од оваа одлука, може да им одобрува 
аванси на корисниците на злато, и тоа до износот 
од 40% од количината на злато одобрена во прет-
ходната година. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за постапката 
за определување и распределба на стоковниот кон-
тингент за купување злато („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/70). 

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

P. п. бр. 216 
21 декември 1972 годрша 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

654. 

Врз основа на член 36, во врска со член 39 став 
3 од Законот за девизно работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ШТО ДЕВИЗИТЕ ОД ЧЛЕН 39 НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ МОЖАТ ДА ГИ КОРИС-
ТАТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СТОКИ И 
УСЛУГИ ЗАРАДИ ПРОДАЖБА ВО ЗЕМЈАТА ЗА 

ДИНАРИ 

1. Организациите на здружениот труд што де-
визите од член 39 на Законот за девизно работе-
ње можат да ги користат за плаќање на увозот на 
стоки заради продажба во земјата за динари се: 

1) организациите на здружениот труд што вршат 
работи на застапување странски фирми — за про-
дажба од консигнациони складови на резервни де-
лови и потрошни материјали за производите што ги 
застапуваат; 

2) организациите на здружениот труд што да-
ваат угостителски услуги, организациите на здру-
жениот труд што се регистрирани за давање турис-
тички услуги, како и организациите на здружениот 
труд што се занимаваат со превоз на стоки и пат-
ници а кои во својот состав имаат единици за вр-
шење туристички услуги — за набавка на турис-
тички стоки што ги продаваат на туристи во објек-
тите во кои даваат туристички услуги, односно што 
ги продаваат на патници во објектите со кои вршат 
превоз на патници; 

3) организациите на здружениот труд — прире-
дувачи на меѓународни саеми — за откуп на експо-
нати на странски излагачи; 

4) организациите на здружениот труд за произ-
водство на филмови — за плаќање на увозот на 
филмски копии; 

5) организациите на здружениот труд што вр-
шат промет на грамофонски плочи и уметнички ре-
продукции — за плаќање на увозот на тие произ-
води; 

6) организациите на здружениот труд што вр-
шат промет на филателистички марки — за пла-
ќање на увозот на тие марки; 

7) организациите на здружениот труд што уве-
зуваат книги — за плаќање на увозот на книгите 
печатени на јазиците на народите и народностите 

на Југославија кога тие се произведени во копродук-
ција на странски и домашни издавачки претпри-
јатија. 

2. Сојузниот секретаријат за стопанство ќе од-
реди кои стоки се сметаат како туристички во смис-
ла на точка 1 под 2 на оваа одлука. 

3. Организациите на здружениот труд што, со-
гласно важечките прописи, продаваат стоки за де-
визи во Југославија, девизите што, во смисла на 
член 39 од Законот за девизно работење, им припа-
ѓаат од тоа работење можат да ги користат за пла-
ќање на увозот на стоките што ги продаваат во сво-
ите продавници. 

4. Организациите на здружениот труд што се 
регистрирани за давање туристички услуги, од де-
визите што ќе ги остварат во смисла на член 39 од 
Законот за девизно работење, можат да употребат 
50°/о и за трошоците на туристичките патувања во 
странство. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за работните ор-
ганизации од определени дејности кои можат да 
користат девизи во смисла на членот 16 од Законот 
за девизното работење за плаќање увозот на стоки 
наменети за лична потрошувачка („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14./68, 31/69, 47/70 и 30/71). 

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

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1973 година. 

Р. п. бр. 217 
21 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

655. 

Врз основа на член 36, во врска со член 49 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА НАПЛАТА НА ПРЕМИИТЕ И ЗА ПЛАЌАЊЕ 
ВО ДЕВИЗИ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ШТЕТА, 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ИЗНОСИ И НА ТРОШОЦИТЕ 

ОД РАБОТИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

1. Осигурителните заводи, заводите за реосигу-
рување и нивните здруженија (во понатамошниот 
текст: осигурителните организации) наплатуваат 
премии за осигурување и реосигурување по сите ви-
дови осигурувања и реосигурувања, како и надо-
местоци за извршени услуги — од домашни лица 
во динари, ако со оваа одлука не е поинаку одре-
дено. 

Осигурителните организации наплатуваат од 
домашни лица премија во динари и за осигурува-
ње или реосигурување на странски лица во Југо-
славија, и тоа: 

1) за задолжителни осигурувања (патници и 
други лица); 

2) за доброволни осигурувања без назначување 
на името на осигурените лица (хотелски, бањски и 
капалишни гости, посетители на спортски и дру-
ги приредби и други групни осигурувања). 

2. Осигурителните организации наплатуваат 
премии за осигурување и реосигурување од домаш-
ни лица во девизи: 

1) ако осигуруваат имот за сметка на странски 
сопственик; 

2) ако осигуруваат или реосигуруваат стоки во 
реекспорт; 
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v 3) ако осигуруваат или реосигуруваат имот и 
лица во странство и странски лица во Југославија; 

4) ако организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со лучки услуги во Југославија оси-
гуруваат стоки на странски сопственик. 

Како лица во странство, во смисла на став 1 од 
оваа точка, се подразбираат и домашни лица што 
работат во странство или таму постојано престо-
јуваат. 

3. Отштетите, осигурените износи и трошоците 
по работите за осигурување и реосигурување, оси-
гурителните организации им ги исплатуваат на до-
машни лица во динари. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, осигури-
телните организации им вршат исплати во девизи 
на домашни лица во случај: 

1) на осигурување на стоки во извоз и осигуру-
вање наплата за стоки извезени на кредит — за 
надоместок на штета на стоки од осигурување, како 
и за трошоци покриени со осигурување што оси-
гуреникот ги платил со сопствени девизи; 

2) на осигурување на стоки во увоз — за надо-
местоци на штета на стоки од осигурување, освен 
за стоки чиј увоз е слободен (ЛБ), како и за тро-
шоци покриени со осигурување што осигуреникот 
ги платил со сопствени девизи; 

3) на осигурување на југословенски воздухо-
плови што се набавени во странство — ако се, во 
општествена сопственост; 

4) на осигурување на југословенски бродови 
што пловат надвор од крајбрежното море и вна-
трешните пловни води на Југославија — ако се во 
општествена сопственост и ако надоместокот во де-
визи е договорен при склучувањето на осигурува-
њето; 

5) на осигурување' од одговорност на југосло-
венски возачи во меѓународниот превоз и на прет-
пријатија што се занимаваат со лучки услуги — за 
штети направени на странски имот и на странски 
лица, како и за трошоци во девизи покриени со тие 
осигурувања; 

6) на други осигурувања од одговорност — за 
штети направени на странски лица и на странски 
имот, како и за трошоци во девизи покриени со тие 
осигурувања; 

7) на осигурување на југословенски граѓани што 
претпеле несреќен случај или се разболеле во стран-
ство — за трошоци за лекување и други трошоци 
во девизи кога тоа е изречно предвидено во дого-
ворот за осигурување, а тие трошоци не се покри-
ени со социјалното осигурување; 

8) на каско осигурување на моторни возила на 
домашни лица — за трошоци за нужна поправка и 
превлекување на хаварисани осигурени моторни во-
зила што ќе претрпат штета во странство; 

9) на сите осигурувања — ако домашно лице 
премијата ја уплатило во девизи во смисла на точ-
ка 2 на оваа одлука. 

4. Ако домашно лице премија за осигурување 
плаќа во девизи во смисла на точка 2 од оваа од-
лука, ако надоместокот на штета во смисла на оваа 
одлука може да се плати во девизи, осигурените 
износи во полисата за осигурување можат да гла-
сат на девизи. 

5. Надоместокот за штети што организациите на. 
здружениот труд ги наплатуваат во динари од Фон-
дот за кредитирање и осигурување на извозни ра-
боти по основ на осигурување побарувања по кре-
дитите одобрени на странски лица за извоз на сто-
ки и за изведување инвестициони работи во стран-
ство, има карактер на наплата во девизи, ако оси-
гурувањето е извршено на фактурната вредност 
изразена во девизи. 

Одредбите на став 1 од оваа точка се примену-
ваат врз осигурените ризици што ќе се остварат по 
1 јануари 1Ѕ69 година, а по договорите за осигуру-
вале што Фондот ги склучил по 1 јануари 1968 го-
дина. 

6. Плаќањата во девизи, во смисла на оваа од-
лука, осигурителните организации ги вршат врз 

товар на својата девизна сметка или со купување 
девизи ка ј овластената банка. 

7. Надоместокот за загуба и оштетување на 
осигурени стоки се врши во оној вид девизи во кој 
е платена премијата, а ако премијата е платена во 
динари — во видот на девизите на која гласи фак-
турата на стоките. 

Надоместокот на другите штети и на трошоците 
што според одредбите на оваа одлука се вршат во 
девизи се исплатува во оној вид девизи во кој е 
платена премијата за осигурување, односно во оној 
вид девизи во кој осигуреникот е должен да ги 
плати тие надоместоци. 

Надоместок за загуба на југословенски возду-
хоплови и бродови се врши во валута во која се 
набавува нов воздухоплов односно брод. 

8. Отштетите, осигурените износи и трошоците 
по сите видови осигурувања и реосигурувања по кои 
премијата е наплатена до 31 декември 1972 година, 
осигурителните организации ги исплатуваат според 
одредбите на Одлуката за плаќање во девизи на 
надоместокот на штета, осигурените износи и тро-
шоците од работите по осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/66, 33/67 и 25/69). 

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

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за плаќање во 
девизи на надоместокот на штета, осигурените изно-
си и трошоците од работите по осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/66, 33/67 и 25/69). 

11. Оваа одлука влегува во сила на 1 јаку ари 
1973 година. 

Р. п. бр. 218 
21 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедм^, е. р. 

656. 

Врз основа на член 59 став 2 од Законот за 
девизно работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ДЕВИЗНАТА КВОТА ПО ОСНОВ НА ОТ-
КУПЕНИ ДЕВИЗНИ ДОЗНАКИ НА РАБОТНИЦИ-

ТЕ И ИСЕЛЕНИЦИТЕ 

1. На републиките и автономните покраини за 
секоја година им се утврдува девизна квота во 
височина од 10°/о од девизите откупени во прет-
ходната година по дознаките од работниците на при-
времена работа во странство и по дознаките од 
иселениците. 

2. Износот на девизите што на секоја одделна 
република и автономна покраина и припаѓа во рам-
ките на девизната квота од точка 1 на оваа одлука, 
Сојузниот извршен совет го одредува во почетокот 
на секоја година сразмерно бројот на работниците 
од секоја одделна република и автономна покраина 
на работа во странство во претходната година. 

3. Податоците за вкупниот износ на девизите 
откупени по основ на дознаките од работниците на 
привремена работа во странство и по дознаките од 
иселениците за секоја година ги утврдува Народна-
та банка на Југославија. 

Бројот на југословенските граѓани на работа во 
странство од одделни републики и автономни по-
краини се утврдува врз основа на евиденцијата за 
југословенските граѓани вработени во странство што 
ја водат општинските организации за вработена 
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според .прописите за евиденциите во областа на 
трудот. Врз основа на овие податоци бројот на гра-
ѓаните од одделни републики и автономни покраини 
што се наоѓаат на работа во странство се утврдува 
според местото на живеењето на граѓаните пред 
одењето на работа во странство. 

4. По исклучок, за 1973 година износите на де-
визите за секоја република и автономна покраина 
ги утврдува Сојузниот извршен совет во рамките 
на износот од 10fl/o од откупените девизни дознаки 
од работниците и иселениците во 1972 година според 
податоците на Народната банка на Југославија од 
нејзината евиденција и од евиденцијата на Служ-
бата на општественото книговодство, а сразмерно 
бројот на југословенските граѓани на работа во , 
странство од одделна република односно автономна 
покраина на 31 март 1971 година, утврден со по-
писот на населението од 1971 година. 

5. Износите на девизите утврдени во смисла 
на точка 2 од оваа одлука републиките и автоном-
ните покраини ги распоредуваат врз крајните ко-
рисници за намените предвидени во член 59 ст. 2 
и 3 од Законот за девизно работење. 

6. Крајните корисници купуваат девизи кај ов-
ластените банки во рамките на износот што им е 
одреден во смисла на точка 5 од оваа одлука и ги 
користат согласно одредбите на член 41 од Законот 
за девизно работење. 

Неискористено™ право на купување девизи во 
една година може да се користи во наредните го-
дини. 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1973 година. 

Р. п. бр. 219 
23 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, е. р. 

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

П. бр. 11032 
18 декември 1972 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Димитар Бојковски, е. р. 

658. 

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 стопанство, по претходно прибавеното 
мислење од Стопанската комора на Југославија, со-
јузниот 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 1972 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/72, 23/72, 27/72, 31/72, 33/72, 36/72, 38/72, 41/72, 43/72, 
44/72, 47/72, 57/72, 61/72 и 62/72) во точка 2 одредба 
под 1 Репродукциони материјали, во ред. бр. 5, 8, 
9, 11, 12, 19, 22, 23, 30 и 32, во колана 4 се вршат 
следните измени, и тоа: 

657. 

Врз основа на точка 4 од Одлуката за издава-
ње либерална дозвола за увоз на стоки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 65/72), сојузниот секретар за на-
дворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИБЕРАЛ-

НА ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ НА СТОКИ 

1. Организациите на здружениот труд, во смисла 
на точка 2 од Одлуката за издавање либерална доз-
вола за увоз на стоки, на Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија му поднесуваат барање за из-
давање либерална дозвола за увоз на стоки. 

Барањето за издавање либерална дозвола ги со-
држи следните податоци: 

1) наименување на стоките и тарифен број од 
Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите 
за извоз и увоз, кој е составен дел на Одлуката за 
одредување на стоките чиј увоз и извоз е регули-
рани („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, со пона-
тамошните измени И* дополненија); 

2) шифра од номенклатурата на Статистиката 
на надворешната трговија; 

3) трговски назив на стоките; 
4) количина на стоките; 
5) вредност на стоките во динари и во девиза 

со која стоките се плаќаат; 
6) цена на стоките по единица мерка франко ју-

гословенската граница, искажана во динари и во 
девиза со која се плаќаат стоките; 

7) назив (фирма) на странскиот испорачувач; 
8) земја на потеклото на стоките; 
9) рок на увозот на стоките; 

10) краен корисник на стоките. 

5 25.01/5 

8 28.10/2а 

9 28.47/1а 
11 73.03/1а 

73.03/2а 
73 03/36 

73.03/Зв 

12 84.62/1 

84.62/2 

84.62/3 

Хемиски чист на-
триум хлорид 
Фосфорна киселина, 
орто- и пирофос-
форна 
Натриум бихромат 
Железо и челик 
стари 
Лив стар, машински 
Железо и челик, 
други 
Отпадоци и струга-
ници од железо и 
челик, други » 
Вкупно железо и че-
лик, стари, други, 
лив стар, машински, 
и отпадоци и стру-
ганици од железо и 
челик, други 
Топчести тркални 
лежишта 
Валчести тркални 
лежишта 
Иглпчести тркални 
лежишта 
Вкупно тркални ле-
жишта 

4,5 тона 

1.600 тона 
1.200 тона 

385.000 тона 

4.0UU тона 
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19 56.01/1а Влакна синтетички 
од одредена должи- ! 

на, полиамидни и 
полиакрилни 92,664.000 динари 

22 56.04/16-2 Синтетички влакна, 
други 680.000 динари 

27 29.15/IB Фтална киселина и 
анхидрид 8.000 тона 

30 86.09/1 Колски слогови 22.500 тона 
32 56.04/1а-2 Синтетички влакна, 

чешлани, други 23,245.000 динари". 

По редниот број 39 се додаваат шест нови ред-
ни броеви, кои гласат: 

40 
41 

42 
43 
44 

15.01/1 
25.01/2 

29.15/2а 
29.15/26 
32.01/1 

45 39.03/ѓѓ 

Свинска маст 
Варена сол (извор-
ска) 
Диоктилфталат 
Дибутилфталат 
Екстракт за штаве-
вење од костен 
Целофан 

304 тона 

145,6 тона 
2.000 тона 

740 тона 

ЗОО тона 
1,200.000 динари". 

15 84.41/4 

16 85.03/2а 

17 85.03/2B 

18 91.02/2 
19 91.04/2 

650.000 динари 

Глави за специјал-
ни машини за шие-
ње, за домаќинство, 
комплетни 
Вкупно: 
Елементи и ќелии 
за електрични при-
марни батерии (лек-
ланшееви и воз-
душно-деполариза-
циони) 
Електрични примар-
ни батерии (лек-
ланшееви и воз-
душно-деполариза-
циони) 
Вкупно: 1,130.000 диинари 
Будилници 
Будилници со голем 
механизам 
Вкупно: 1,516.000 динари". 

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

П. бр. 11033 
18 декември 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. p. 

Во точка 2 одредба под 2 Стоки за широка пот-
рошувачка, ред. бр. 8, 9 и 11, во колона 4 се вршат 
следните измени, и тоа: 

659. 

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за 
воените судови („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/69), 
сојузниот- секретар за народна одбрана донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА АРБИТРИТЕ 
НА ВОЕНАТА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА ПРИ 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОД-

БРАНА ЗА 1973 ГОДИНА 

И 

02.01/16 Месо јунешко 
02.01 /1г Месо говедско, друго 

Вкупно месо јунеш-
ко и друго говедско 
месо 

02.02/2 Пилиња заклани и 
месо од нив 

02.01/3 Месо свинско 

10.000 тона 

1.500 тона 
15.000 тона". 

По редниот број 11 се додаваат осум нови редни 
броеви, кои гласат: 

12 84.41/1 

13 84.41/2 

14 84.41/3 

Машини за шиење, 
за домаќинство о-
биччи, комплетни 
Глави за обични 
мачнини за шиење, 
за домаќинство 
Специјални машини 
за шиење, за дома-
)* ""п. комплетни 
Вкупно: 2,800.000 д и н а р и 

За арбитри на Воената стопанска арбитража 
при Сојузниот секретаријат за народна одбрана за 
1973 година се именуваат: 

1) Јовановиќ д-р Илија, ПОЛКОВНИК на правна 
служба во Сојузниот секретаријат за народна од-
брана, кој истовремено се одредува и за заменик-
претседател на Воената стопанска арбитража; 

2) Соколовиќ Витомир, ПОТПОЛКОВНИК на правна 
служба во Сојузниот секретаријат за народна од-
брана, кој истовремено се одредува за заменик-
претседател на Воената стопанска арбитража; 

3) Антониевиќ Слободан, генерален директор на 
Претпријатието „Гран-експорт", Белград; 

4) Антониевиќ д-р Зоран, професор на Правниот 
факултет во Белград; 

5) Башевски Димитар, директор на Дирекцијата 
за правни работи при рудниците и железарницата 
„Скопје", Скопје; 

6) Цариќ д-р Славко, професор на Правниот 
факултет во Нови Сад; 

7) Чучек Живоин, комерцијален директор на 
Претпријатието „Литострој", Љубљана; 

8) Ѓуровиќ д-р Радомир, професор на Правниот 
факултет во Белград; 

9) Финжгар д-р Алојз, професор на Правниот 
факултет во Љубљана; 

10) Ивановиќ Бранислав, член на Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Црна Гора; 

11) Јовановиќ д-р Миодраг, ПОЛКОВНИК на фи-
нансиска служба во Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана; 
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12) Коруноски Слободан, потполковник на интен-
дантока служба во Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана; 

13) Лакиќ Урош, ПОТПОЛКОВНИК на финансиска 
служба во Сојузниот секретаријат за народна од-
брана; 

14) Лозо д-р Богдан, професор на Правниот 
факултет во Сараево; 

15) Лупшиќ д-р Горѓе, секретар за Надворешно-
трговоката арбитража при Сојузната надао решно-
тргов-ска комора, Белград; 

16) Марковиќ д-р Мило, професор на ЕКОНОМ-
СКИОТ факултет во Титоград; 

17) Мекјавиќ Алекса, комерцијален директор на 
Јадранска слободна пловидба, Сплит; 

18) Милиќ Бора, воен службеник I класа на 
правна служба во Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана; 

19) Милиќ Радомир, дипломиран инженер, ПОЛ-
КОВНИК на градежна служба во Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана; 

20) Омахен Иван, дипломиран инженер, пол-
ковник на градежна служба во Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана; 

21) Ромац д-р Анте, професор на Правниот фа-
култет во Загреб; 

22) Рошкар Александар, генерален директор на 
Претпријатието „Словенијасадте", Љубљана; 

23) Станишић Радивој, дипломиран инженер, 
професор на Машинскиот факултет во Сараево; 

24) Стрезовски д-р Стрезо, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје; 

25) Суѓиќ Лазар, дипломиран инженер, совет-
ник во Секретаријатот за шумарство и дрвна инду-
стрија на Стопанската комора на Југославија; 

26) Шнајдер Златко, директор на Извозното 
претпријатие „Кемикалија", Загреб; 

27) Тарановски Трајко, потполковник на финан-
сиска служба во Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана; 

28) Темали Рикард, дипломиран инженер, гра-
ѓанско лице на служба во Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана; 

29) Здравковиќ д-р Здравко, професор на Еко-
номскиот факултет во Приштина; 

30) Грбавац мр Ѓуро, дипломиран инженер, пол-
ковник во Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Р. в. п. бр. 50 
27 ноември 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

народна одбрана 
генерал на армија, 

Никола Љубичиќ, е. р. 

660. 

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 
273 од 7 декември 1972 година, кој излегува на ита-
лијански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/87 
15 декември 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

661. 
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 рас-
турањето на весникот „Kleine Zeitung", број 285 од 
12 декември 1972 година, кој излегува на германски 
јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/71 
18 декември 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

662. 

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 „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Die Welt", број 287/50 од 
9/10 декември 1972 година и број 288 од 11 декември 
1972 година, кој излегува на германски јазик во 
Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/90 
18 декември 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

663. 

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 ФЕРО-

ЛЕГУРИ 

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

Методи за испитување на хемискиот состав на 
феролегури: 

— Волуметриско одредување на 
силициум во силикокалциум — — JUS С.А1.414 

— Гравиметриско одредување на 
магнезиум во силикокалциум — — ' JUS С.А1.415 
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— Фотометриско одредување на 
манган во силикокалциум — — — JUS С.А1.416 

— Комплексометриско одредува-
ње на железо и алуминиум во феро-
силициум — — — — — — — JUS С.А1.417 

— Волуметриско одредување на 
железо во феросилициум — — — JUS С.А1.418 

— Гравиметриско одредување на 
фосфор во феросилициум — — — JUS С.А1.419 

— Фотометриско одредување на 
фосфор во феросилициум и во сили-
циум-метал — — — — — — — JUS С.А1.420 

— Гравиметриско одредување на 
силициум во силикокалциум и феро-
силициум — — — — — — — JUS С.А1.506 

— Комплексометриско одредува-
ње на калциум во силикокалциум и 
феросилициум — — — — — — JUS С.А1.507 

— Волуметриско одредување на 
калциум во силикокалциум, фероси-
лициум и силициум-метал — — — JUS С.А1.508 

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 1973 година. 

Бр. 05-4158/1 
10 октомври 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

664. 

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 ВИСО-

КОНАПОНСКИ ТОПЛИВИ ОСИГУРУВАЧИ 

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

Високонапонски топливи осигурувачи за огра-
ничување на струја: 

Општи технички услови 
Насоки за примена — — 
Испитувања — — — — 

JUS N.E5.505 
JUS N.E5.508 
JUS N.E5.510 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение за 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 1 април 1973 година. 

Ер. 15-4159/1 
10 октомври 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

665. 

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 ОД ОБЛА-

СТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

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

Испитување на анхидрид на малеинска кисели-
на, технички: 

— Одредување на бојата на исто-
пена мостра — — — — — — 

— Одредување на точката на 
криста лизаци јата — — — — — 

— Одредување на слободната ки-

JUS H.B8.401 

JUS H.B8.402 

JUS H.B8.403 

JUS H.B8.404 

JUS H.B8.405 

JUS H.B8.406 

— Одредување на содржината на 
анхидрид на малеинска киселина — 

— Одредување на содржината на 
пепел — — — — — — — — 

— Одредување на содржината на 
железо — — — — — — — — 

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 1973 година. 

Бр. 22-4157/1 
10 октомври 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР 

И ЗА БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

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

Бакар. Класификација и озна-
чување — — — — — — — — 

Бакар и бакарни легури, Ниско-
легиран бакар. Хемиски состав, обли-
ци на изработката и насоки за упо-
треба — — — — — 

Бакар и бакарни легури за гме-
чење. Прачки и жица. Технички ус-
лови за изработка и испорака — — JUS C.D3.120 

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. 

JUS C.D1.002 

— — JUS C.D1.006 
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3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 април 1973 година. 

4. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Бакарни шипки, влечени, полни 
профили. Технички прописи за изра-
ботката и испораката — — — — JUS C.D3.020 

Тркалест бакарен тел, за општи 
цели. Технички прописи за изработ-
ката и испораката — — — — — JUS C.D6.020 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за челични телови, за бакар и за бакарни легури 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/56); 

Месингани шипки и профили. 
Технички прописи за изработка и ис-
порака — — — — — — — — JUS C.D3.120 

Тркалест месинган тел за општи 
цели. Технички прописи за изработка 
и испорака — — — — — — — JUS C.D6.120 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за месингани производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/56). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 април 1973 
година. 

Бр. 05-4155/1 
10 октомври 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

667. 

Врз основа на член 29' став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 
ЗА МЕРЕЊА И ИСПИТУВАЊА ВО ЕЛЕКТРОТЕХ-

НИКАТА 

1. Во југословенскиот стандард Основни испи-
тувања на климатската и механичката издржливост 
на составните делови на електронски уреди —JUS 
N.A5.700, кој е донесен со Решението за југословен-
ските стандарди за мерења и испитувања во елек-
тротехгожата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/59), 
точка 7.18 се брише. 

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

Бр. 23-4154/1 
10 октомври 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

668. 

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 ОД ОБЛА-
СТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИ-

КАЦИЈЕ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Основни испитувања на влијани-
ето на околината. Постапка U: Меха-
ничка издржливост на приклучоците JUS N.A5.785 

Сигурност на составните делови за 
^електрониката. Прикажување подато-
ци за сигурноста — — — — — JUS N.N0.023 

Електроника и телекомуникации. 
Насоки за собирање податоци за си-
гурноста, исправноста и можноста за 
одржување на електронските склопо-
ви врз основа на резултатите на ко-
ристењето — — _ _ _ _ _ _ _ JUS N.N0.024 

Сузбивање на радио-пречки. Ра-
дио-пречки од радио и телевизиски 
приемници — — — — — — — JUS N.N0.906 

Сузбивање на радио-пречки. Ра-
дио-пречки од радио и телевизиски 
приемници. Методи на мерење — — JUS N.N0.907 

Сузбивање на радио-пречки. Гра-
нични вредности и метода на мерење 
на слабеењето на светилките со флу-
оресцентни цевки — — — — — JUS N.N0.920 

Печатени кола. Фенолно-целулоз-
но-хартиена слоевита плоча обложе-
на со бакарна фолија, од висок елек-
тричен квалитет. Т Ѕ Х Р Т И Ч К И услови — JUS N.R7.022 

Печатени кола. Фенолно-целулоз-
но-хартиена слоевита плоча обложе-
на со бакарна фолија, од економски 
квалитет. Технички услови — — — JUS N.R7.023 

Печатени кола. Епоксидно-целу-
лозно-хартиена слоевита плоча обло-
жена со бакарна фолија, отпорна 
спрема пламен. Технички услови — JUS N.R7.024 

Печатени кола. Стакло-епоксидна 
слоевита плоча обложена со бакарна 
фолија, од општа намена. Технички 
услови — — — — — — — — JUS N.R7.025 

Печатени кола. Стакло-епоксидна 
слоевита плоча обложена со бакарна 
фолија, отпорна спрема пламен. Тех-
нички услови — — — — — — JUS N.R7.026 

Магнетни С-јадра. Мерки и ка-
рактеристики — — — — — — JUS N.R8.042 

Магнетни Е-јадра. Мерки и ка-
рактеристики — — — — — — JUS N.R8.044 

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. 
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3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јануари 1974 година. 

Бр. 23-4153/1 
10 октомври 1972 година 

Белград 

Директор 
нд Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. p. 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 април 1973 
година. 

Бр. 15-4160/1 
10 октомври 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. џ. 

669. 670. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Б Ш Б Н И Б 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИНСТА-
ЛАЦИОНИ СПРОВОДНИЦИ СО ИЗОЛАЦИЈА ОД 

PVC-MACA 

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

Ел ектроенергетика: 
— Инсталациони спроводници со 

Изолација од PVC-маса (многужич-
ни) Р/М — — — — — — — — JUS N.C3.201 

— Инсталациони спроводници со 
зајакната изолација од PVC-маса Р/Ј 
и Р/Ј-А — — — — — — — — 

— Инсталациони спроводници со 
зајакната изолација од PVC-маса 
(многужични) Р/МЈ — — — — 

— Инсталациони спроводник со 
Зајакната изодаодја од PVC-маса 
(финожични) P/FJ — — — — — 

JUS N.C3.203 

JUS N.C3.204 

JUS N.C3.205 

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 1973 година. 

4. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Ел ектроенергетика: 
— Инсталационен спроводник со 

изолација од PVC-маса (многужичен) 
Р/М — — — — — — — 

— Инсталационен спроводник со 
зајакната изолација од PVC-маса Р/Ј 

— Инсталационен спроводник со 
зајакната изолација од PVC-маса 
<многужичен) Р/МЈ — — 

— Инсталационен спроводник со 
зајакната изолација од PVC-маса 
(финожичен) Р / ? Ј — — — — — 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕКСПЛО-

ЗИВИТЕ ЗА РУДАРСКИ И ДРУГИ ПОТРЕБИ 

1. Во Решението за југословенските стандарди 
од областа на експлозивите за рударски и други 
потреби („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/72) во точ-
ка 3, зборовите: „1 јануари 1973 година" се заме-
нуваат со зборовите: „1 април 1973 година". 

2. Во точка 5 зборовите: „31 декември 1972 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „1 април 1973 го-
дина". 

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

Бр. 03-4424/1 
31 октомври 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

JUS N.C3.201 

JUS N.C3.203 

— JUS N.C3.204 

JUS N.C3.205 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за електрични спроводници со PVC-маса („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 24/61). 

671. 

Д О Г О В О Р 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРА-
ИНИ ЗА СТАТУСОТ, РАБОТЕЊЕТО И НАЧИНОТ 
НА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА 
ПРИХОДИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА 

Врз основа на член 2 од Законот за престанок 
на важењето на Законот за Југословенската лота-
рија („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/72), СР Босна 
и Херцеговина, СР Црна Гора, СР Македонија, СР 
Хрватска, СР Словенија, СР Србија, САП Војводина 
и САП Косово, кои ги застапуваат овластени прет-
ставници, се договорија за следното: 

Член 1 
Со цел за трајно стопанисување на игрите на 

среќа републиките и автономните покраини на сво-
јата територија обновуваат организации на здру-
жениот труд Југословенска лотарија (во поната-
мошниот текст: организацијата) кои работат според 
одредбите на овој договор и соодветниот закон на 
републиките односно на автономните покраини. 
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За вршење на одредени заеднички работи ор-
ганизациите од став 1 на овој член основуваат 
Заедница на Југословенската лотарија (во поната-
мошниот текст: Заедницата). 

Заедницата работи според одредбите на овој 
договор и статутот на Заедницата. 

Статутот на Заедницата го усвојува Собранието 
на Заедницата со едногласна одлука на сите чле-
нови на Собранието на Заедницата. 

Член 2 
\ 

Игрите на среќа што заеднички ги приредуваат 
организациите се лотарии, спортски прогнози, лото, 
томболи и други игри на среќа, во кои учествуваат 
голем број граѓани и во кои на учесниците им се 
дава можност да се здобиваат со добивки во пари 
и предмети, а ка ј кои исходот на играта не зависи 
од знаењето или умешноста на учесниците во игра-
та, туку од случајот или од некој неизвестен настан. 

Член 3 
Заедницата ги врши следните работи: 
1) ја утврдува политиката на игрите на среќа 

што заеднички се приредуваат на територијата на 
Југославија (во понатамошниот текст: заеднички 
игри на среќа), на предлог на организациите доне-
сува планови на заеднички игри на среќа и го 
следи нивното спроведување; 

2) ги утврдува правилата на заедничките игри 
на среќа; 

3) ги утврдува цените на лозовите и другите 
потврди за учеството во заедничките игри на среќа; 

4) склучува договор со Фудбалскиот сојуз на 
Југославија и со други спортски организации за 
надоместокот за користење на календарот на нат-
преварите; 

5) изработува и печати лозови, ливчиња и други 
потврди врз основа на кои се учествува во заед-
ничките игри на среќа што ги приредуваат орга-
низациите и го врши нивното доставување до орга-
низациите; 

6) ги врши работите на извлекувањето на до-
бивките; 

7) врши други работи што врз неа ги пренесува 
организацијата, или за кои ќе се договори со орга-
низациите. 

Член 4 
Заедницата има својство на правно лице. 
Седиштето на Заедницата е во Белград. 

Член 5 
Односите помеѓу Заедницата и нејзината ра-

ботна заедница се регулираат со договор. 
Со статутот на работната заедница на Заедни-

цата, кој се донесува во согласност со договорот 
од став 1 на овој член, се одредува начинот на 
остварувањето на самоуправните права на членовите 
на работната заедница. 

Работната заедница на Заедницата, во поглед 
вршењето на своите права и обврски утврдени со 
договорот и статутот, има статус на организација 
на здружениот труд. 

Член 6 
Органите на Заедницата се собрание на Заедни-

цата како орган на општественото управување и 
директор на Заедницата како орган кој раководи 

со работите на Заедницата и ја застапува Заедни-
цата. 

Член 7 
Собранието на Заедницата го сочинуваат по 

еден претставник на секоја република и автономна 
покраина и по еден претставник на организациите 
од секоја република и автономна покраина. 

Надлежноста и работите на Собранието и на 
директорот на Заедницата поблиску се регулираат 
со статутот на Заедницата. 

Член 8 
Ка ј заедничките игри на среќа од член 2 на 

овој договор вкупната вредност на добивките мора 
да изнесува најмалку 40% од вредноста на издаде-
ните лозови за лотарии или билети за томбола, а 
во други заеднички игри на среќа — од вкупната 
вредност на примените уплати за учество во заед-
ничката игра на среќа (спортска прогноза, лото и 
ел.). 

Член 9 
Приходите што ќе се остварат од заедничките 

игри на среќа од член 2 на овој договор, по издво-
јувањето на делот за исплата на добивките, им 
остануваат' на организациите во републиките и ав-
тономните покраини, сразмерно на уплатите на 
нивната територија. 

Член 10 
Трошоците на работењето на Заедницата што ги 

утврдува Собранието на Заедницата ги надоместу-
ваат организациите од републиките и автономните 
покраини, сразмерно на вкупната вредност на упла-
тите за } _?ство во заедничките игри на среќа на 
подрачјето на организацијата, на начинот одреден 
со статутот на Заедницата. 

Член И 
Организациите ќе ги регулираат со договор веќе 

создадените обврски на Југословенската лотарија 
по кредитите за купување на деловни простории. 

Член 12 
Паричните средства на резервниот фонд на 

Југословенската лотарија, според состојбата на 31 
декември 1972 година, им се распоредуваат на ор-
ганизациите според учеството во остварувањето на 
приходите од игри на среќа во 1972 година. 

Средствата на деловниот фонд и на фондот на 
заедничката потрошувачка на деловните единици 
на Југословенската лотарија во републиките и ав-
тономните покраини се пренесуваат, со состојбата 
на 31 декември 1972 година, врз организациите и 
Заедницата на Југословенската лотарија од член 1 
на овој договор. 

Член 13 
За обврските на Југословенската лотарија од 

член 2 на овој договор спрема учесниците во заед-
ничките игри на среќа гарантира Заедницата. 

Член 14 
Југословенската лотарија ќе го усогласи своето 

работење со одредбите на овој договор најдоцна до 
31 март 1973 година. 
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Член 15 
Овој договор е составен во 10 примероци од кои 

по еден се наоѓа кај секој потписник, а два приме-
рока кај Сојузниот извршен совет. 

Член 16 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 438-47 
28 ноември 1972 година 

Белград 

За СР Босна и Херцеговина: 
ѓорѓе Пеклиќ, е. р. 

За СР Црна Гора: 
Миливоје Дрецун, е. р. 

За СР Хрватска: 
Мирко Скакиќ, е. р. 

За СР Македонија: 
Макрадули Андон, е. р. 

За СР Словенија: 
Тепина Јоже, е. р. 

За СР Србија: 
Милош Милосављевиќ, е. р. 

За САП Војводина: 
Душан Влатковић, е. р. 

За САП Косово: 
Иљаз Иљази, е. р. 

672. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството 
и претставниците на потрошувачката склучуваат 

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

НЕРАТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 14 септември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за регенерати, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд 
своите постојни продажни цени да можат да ги 
зголемат, и тоа за: 

— регенерат RCP-1 до 15,2% 
— „ ПСР-2 до 16 
— „ RCN до 18,2% 
— „ RCNPP ' до 18,2% 
— „ RZP до 14,5% 

при постојните услови на продажбата. 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 548 од 11 декември 
1972 година. 

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

Претставници на производителите: 
Индустрија гуме — Рума 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Сава — Крањ, Рекорд — Раковица, Борово — 
Борово, Вулкан — Ниш, М. Закиќ — Крушевац, 
Тигар — Пирот, РИС — Загреб и Балкан — Су-
ва Река. 

673, 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството 
и претставниците на потрошувачката склучуваат 

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

ТРОДИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 6 ноември 1972 го-
дина склучија и потпишаа спогодба за промена на 
затечените цени за електроди за заварување така 
што производителските организации на здружениот 
труд своите постојни продажни цени за електроди 
за заварување да можат да ги зголемат до 16%, при 
постојните услови на продажбата. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 726/1 од 19 декември 
1972 година. 

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

Претставници на производителите: 
Жељезара — Јасенице и Електрода — Загреб. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
Феримпорт — Загреб, Млиноопскрба — Загреб, 
Грамат — Загреб, Бродомеркур — Спдит, Жељ-
пох — Загреб, Техномеркур — Карловац, Феро-
електро — Сараево, Металимпекс — Тузла, Ме-
тал — Бања Лука, Металсервис — Белград, 
Руднап — Белград, Техночоомет — Белград, 
Космет-сервис — Косовска Митровица, Техно-
метал — Нови Сад, Техночелик — Кралево, Че-
лик — Белград, Металка — Љубљана, Техно-
метал — Скопје, Сервис-Импопт — Титоград, 
Радио-електро — Крушевац, Ковинотехна — 
Цеље и Меркур — Крањ. 

674. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), преставниците на производството 
и претставниците на потрошувачката склучуваат 

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

БОР ЗА ЈАДЕЊЕ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 септември и 15 
декември 1972 година склучија и потпишаа спогод-
ба за промена на затечените цени за прибор за ја-
дење, така што производителските организации на 
здружениот труд своите постојни продажни цени за 
прибор за јадење кој не 'рѓосува да можат да ги 
зголемат до 18%, за хромиран прибор за јадење — 
до 5%, а за алуминиумон прибор за јадење — до 
15%, при постојните услови на продажбата. 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат, по цените и под 
условите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 643/4 од 19 декември 
1972 година. 

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

Претставници на производителите: 
Кордун — Карловац, Рад — Белград, Металац — 
Горни Милановац, Братство — Охрид, „1 Мај" — 
Бладиславци и Инокс-продукт — Белград. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Металургија — Смедерево, Мославка — Загреб, 
Панонија — Птуј, Звијезда — Загреб, Метал-
— импекс — Тузла, Феримпорт — Жељезар — 
Осиек, Ангропромет — Кикинда, ОТИ — Осиек, 
Слобода — Нови Пазар, Србијатекс — Белград, 
Атекс — Белград, Задругар — Битола, Велепро-
мет — Високо, Техноопрема — Белград, Феро-
-електро — Сараево, Технометал — Скопје, Ју-
гоопрема — Скопје, Центромеркур — Љубљана, 
Меркур — Крањ, Ковинотехна — Цеље, Нама 
— Загреб, Феримпорт — Загреб, ОТП — Кар-
ловац, Жељпох — Загреб, Техномеркур — Кар-
ловац, Бродокомерц — Риека, Метал — Бања 
Лука, Техногвожѓар — Нови Сад, Електрометал 
— Белград, Центропром — Белград, Бобне куќе 
— Белград, Ангропромет — Ниш, Техночелик — 
Кралево, Тргопромет — Кралево, Интерпромет 
— Скопје, Славија — Скопје, Инекс — Унут-
рашња трговина — Белград, Велетрговина — 
Сараево, Кристал-импорт — Белград, ПУРКЈ — 
Белград, Тргопромет — Лесковац, Партизан — 
Чачак, Тргопромет — Прокупле, Далма — Сплит, 
Развитак — Метковиќ, Ангропромет — Сараево, 
Задранка — Задар, Ангроопрема — Белград и, 
Тргопромет — Панчево. 

675. 

^Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството 
и претставниците на потрошувачката склучуваат 

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

ЛИЦИУМ-МЕТАЛ 

1. Преставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 септември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за силициум-метал по која 
производителските организации на здружениот труд 
своите постојни продажни цени за силициум-метал 
D8,5°/o Si min можат да ги зголемат така што на {ви-
соката продажна цена за тој производ да изнесува 
6.800 динари за 1 тона, при постојните услови на 
продажбата. 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност СОЈУЗНИОТ 
завод за цени, со решение бр. 157/1 од 15 декември 
1972 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила нгоедниот д?н 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителите: 
Електробосна — Јајце. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Творница лаких метала „Борис Кидрич" — 
Шибеник и Товарна глинице ин алуминија „Бо-

рис Кидрич" — Кидричево. 

676. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството 
и претставниците на потрошувачката склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
З А П Р О М Е Н А Н А З А Т Е Ч Е Н И Т Е Ц Е Н И З А О Р -
Г А Н С К И Б О И З А Т Е К С Т И Л И К О Ж А , З А М О К -
Р И Л А З А Д Р В О И З А П О М О Ш Н И С Р Е Д С Т В А З А 

Т Е К С Т И Л 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 септември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена на 
затечените цени за органски бои за текстил и кожа, 
за мокрила за дрво и за помошни средства за тек-
стил, со тоа што производителските организации на 
здружениот труд своите постојни продажни цени за 
тие производи да можат да ги зголемат до 44°/о, при 
постојните услови на продажбата, а според ценов-
никот кој е составен дел на оваа спогодба и кој се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 817/1 од 11 декември 
1972 година. 

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

Претставници на производителите: 
Цинкарна — Цеље и Кемијски комбинат — За-
греб. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Товарна декоративних тканина — Љубљана, 
Ланена индустрија — Осиек, „Побједа". Тек-
стилна индустрија — Загреб, „ЈУЕ" — Дол при Љу-
бљани, Технохемија — Белград, Укрино — Дер-
вента, Памучни комбинат — Врање, „Гуро Са-
лај" — Мостар, Југотекстил-Импекс — Љубљана, 
Хемо — Љубљана, Нама — Загреб, Тетекс — Те-
тово, Вучје — Вучје, Слобода — Кула, Вутекс 
Вуковар, Витекс — Високо, Вунатекс — Карло-
вац, Билеќанка — Билеќе, Фабрика на кожа — 
Куманово, Фабрика коже — Валево и Кемо-
боја — Загреб. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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677. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службе« лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството 
и претставниците на потрошувачката склучуваат 

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

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 12 октомври 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за шајки, така што произво-
дителските организации на здружениот труд своите 
постојни продажни цени за шајки од сите видови 
(освен налбатски) да можат да ги зголемат до 15% 
и за налбатски шајки — до 29%, при постојните 
услови на продажбата. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 726/1 од 19 декември 
1972 година. 

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

Претставници на производителите: 
Жељезарна — Јесенице, ЖЕ-ЧЕ — Карловац, 
Браќо — Титов Велес и Леминд — Лесковац. 
Претставници на купувачите-потрошузачи: 
Електрометал — Белград, Ковинотехна — Це-
ље, Техногвожѓар — Нови Сад, Техномеркур — 
Карловац, Метал — Бања Лука, Металка — 
Љубљана, Копаоник — Белград, Меркур — 
Крањ, Техночелик — Кралево, Фероелектро — 
Сараево, Интерпромет — Скопје, Грамат — За-
греб, Жељпох — Загреб, Електротехна — Ма-
рибор, Феримпорт — Загреб, Ангропромет — 
Ниш, Радиоелектро — Крушевац, Далма — 
Сплит и Бродомеркур — Сплит. 

678. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производство-
то и претставниците на потрошувачката склучуваат 

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

ЛИЧНИ ЈАЖИЊА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 16 октомври 1972 
година склучија'и потпишаа спогодба за промена на 
затечените цени за челични јажиња, со тоа што 
производител ските организации на здружениот 
труд своите постојни продажни цени да можат да 
ги зголемат и тоа за: 

— јажиња со пречник 10 до 20 mm до 16% 
— јажиња со пречник над 20 до 30 mm до 23% 
— спирални и громобрански 

јажиња со пречник над 30 mm до 28% 
при постојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 674/1 од 18 декември 
1972 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен^ Л1ист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: 
Новкабел — Нови Сад, Оточанка — Задар и 
Импол — Словенска Бистрица. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Балкан — Нови Сад, Технопромет — Белград 
Металосервис — Белград, Руднап — Белград, 
Рудар — Загреб, Металка — Љубљана, Кови-
нотехна — Цеље, Бродоматеријал — Риека, 
Бродокомерц — Риека, Рибоматеријал — Заг-
реб, Радиоелектро — Белград и Сервисимпорт 
— Титоград. 

679. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството 
и претставниците на потрошувачката склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТО-
ПАНСКИ ВОЗИЛА И ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 

СТОПАНСКИ ВОЗИЛА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 13 декември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за стопански возила и за резерв-
ни делови за стопански возила со тоа што произво-
дителските организации на здружениот труд своите 
постојни продажни цени да можат да ги зголемат, 
и тоа за стопански возила — според ценовникот кој 
е составен дел на оваа спогодба и кој се наоѓа во 
Стопанската комора на Југославија, а за резервни 
делови за стопански возила — до 18%, при постој-
ните услови на продажбата. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 663/4 од 18 декември 
1972 година. 

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

Претставници на производителите: 
ТАМ — Марибор, ФАП — Прибој, ФАМОС — 
Сараево, „11 октомври" — Скопје, Аутокаро-
серија — Загреб, Икарус — Земун, ИМВ — Ново 
Место, Торпедо — Риека, Змај — Земун, Заводи 
Црвена застава — Крагуевац и ИМР — Ра-
ковица. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Братство — Прибој, Аутохрватска — Загреб, 
Инекс Соколица — Приеполе, Боонаауто — Са-
раево, Аутокомерц — Љубљана, Икарус — Зе-
мун, Аутокрајина — Бања Лука, Југоаграр — 
Нови Сад, Технометал — Скопје, Аутославонија 

, — Осиек, Пољоопрема — Сараево, Аутолромет 
— Ниш, Компресор — Белград, Агрострој — 
Чачак, Копаоник — Белград, Ауторепаратура — 
Осиек, Ватроспрем — Белград, Југоауто — Бел-
град, Агросервис — Крагуевац, Универзал — 
Нови Сад и Шумадијапромет — Топола, Агросер-
вис — Скопје, ТАМ — Продажни организации 
во Белград, Марибор, Нови Сад, Сараево и Заг-
реб, Аутомакедопија — Скопје, ИМВ — Про-
дажен сервис во Ново Место, Белград, Загреб, 
Сараево, Сплит, Риека, Задар, Ниш, Нови Сад и 
Љубљана, Динара — Белград, ГСП — Тузла, 
Косовотранс — Приштина, Ауто куќа „Заста-
ва" — Белград, Ауто куќа „Шумадија" — Бел-
град, Словенијаавто — Љубљана, Заводи Црве-
на застава — Филијали во Крагуевац, Сомбор 
и Бор и Аутопревоз — Тузла. 
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По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за обезбе-
дување средства на федерацијата за намирување 
ва одредени трошоци, настанати во врска со суз-
бивањето и спречувањето на епидемијата од големи 
сипаници, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/72, се потпаднала долунаведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОД-
РЕДЕНИ ТРОШОЦИ, НАСТАНАТИ ВО ВРСКА СО 
СУЗБИВАЊЕТО И СПРЕЧУВАЊЕТО НА ЕПИДЕ-

МИЈАТА ОД ГОЛЕМИ СИПАНИЦИ 

Во член 3 став 1 наместо зборовите: „13,000.000 
динари" треба да tTon: „130,000.000 динари". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 18 декември 1972 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и 
умешност во работата на развивањето на постојан 
полет заради остварување на поставените задачи 
во единиците со кои раководат, како и за создава-
ње услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешинските и војничките осо-
бини што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

потпоручникот на финансиска служба: Ристовс-
ки Ел фима Јосиф; 

морнаричкотехничкиот заставник: Косановић 
Михајла Дејан; 

санитетските постари водници I класа: Алијев 
Ибрахима Демир, Миленковић Радомира Милован, 
Обрадовић Вил оти ја Томислав, Радојковић Добри-
воја Звонимир; 

постариот водник I класа за врска: Балић Мује 
Шаћир; 

морнаричкотехничките постари водници I кла-
са: Дрндалов Георги Стојко, Гргуревић Анте Ник-
ша, Миленковић Радуна Љубиша, Живковић Љу-
бомира Властимир; 

постарите водници I класа на административна 
служба: Ђурас Петра Вјекослав, Пасарић Милана 
Михајло; 

поморските постари водници I класа: Латино-
вић Ђуре Душан, Сандић Богољуба Зоран; 

интендантските nqcTapn водници I класа: Пе-
шић Александра Слободан, Понорац Богдана Ми-
ломир; 

техничките постари водници: Ваља Фердинанда 
Стјепан,4 Драгичевић Милутина Момчило, Дурми-
шевић Мемиша Никола, Ковач .Стјепана Мирко, 
Мијић Милорада Ратко, Наранчић Николе Чедо, 
Ничевић Назифа Бајро, Ракас Петра Љубан, Рон-
чевић Вукашина Никола, Росандић Ивана Антон; 

постариот водник на финансиска служба: Ба-
та јлић Мирка Богдан; 

постарите водници на административна служба: 
Богдановић Мила Станко, Дудић Лазара Божидар, 

Горановић Косте Павле, Јерончић Ивана Петар, 
Митић Србислава Јован, Млинарић Стјепана Иван, 
Силов Марка Марко, Симић Петра Благоје, Станко-
вић Милетина Бранко, Стефановић Витомира Ми-
рослав, Жарковић Петра Војислав; 

постариот водник на сообраќајна служба: Бог-
дановић Чедомира Живко: 

морнаричкотехничките постари водници: Буди-
мир Милана Божидар, Црнковић Рудолфа Рудолф, 
Фусек Георга Ото, Герендај Ив^на Ладислав, Гра-
ховац Гојка Сретен, Ивић Уроша Радомир, Јакшић 
Стеве Милан, Јанкоски Јована Крсте, Јовановић 
Благоја Велибор, Комић Хусни је Мехмед, Кутузо-
вић Милана Стјепан, Маркотић Мате Љубо, Марко-
вић Славка Драгиша, Миљковић Миле Божо, Пе-
трлић Кристина Милан, Томчић Тодора Јован, 
Вешковац Јована Мирољуб, Виљанац Глише Живко, 
Врбан Вјекослава Здравко; 

поморските постари водници: Чумлијевски Ди-
чева Срећко, Јосиповић Стипе Драгољуб, Мацур 
Михајла Ервин, Масељ Јанеза Владо, Милашино-
вић Богдана Петар, Перић Михајла Предраг, Пет-
ровић Зоре Иван, Пралица Николе Милован, Ср-
динић Вида Јосип, Тошић Софије Милан; 

пешадиските постари водници: Димитријевић 
Влајка Душан, Вардић Петра Милан, Зећировић 
Хасана Халид; 

постарите водници за врска: Гоговски Стоиме-
на Мито, Лазаревић Божидара Милован, Салаи Де-
пеша Имре, Стојановић Јордана Витомир, Вел ич-
ковски Андона Санде; 

инженериските постари водници: Корен Ште-
фана Виктор, Миловановић Тодора Милован; 

санитетските постари водници: Панић Блаже 
Мирко, Тодоровски Ивана Миле; 

артилериските постари водници: Поповић То-
дора Слободан, Спасић Милосава Милован; 

поморските водници I класа: Амаловић Артина 
Једварт, Бегоња Јакова Никола, Ђурић Илије Вје-
кослав, Галовић Лазе Здравко, Гнезда Андрије 
Рудолф, Торник Алојза Алојз, Иванов Николе Ђор-
ђе, Јокић Драгомира Томислав, Карагиров Гане 
Андон, Кнежевић Николе Недељко; 

Марић Ђуре Стево, Марковић Стојана Стојадин, 
Пишкулић Вјекослава Младен, Приможич Ивана 
Срећко, Сипић Павла Јован, Смољан Вице Фране, 
Шаворић Јосипа Марјан, Тековић Јакова Иван, Ви-
дак Дециа Бруно, Вуковић Остоје Недељко; 

морнаричкотехничките водници I класа: Анто-
ниј евић Ранка Томислав, Баришић Валентина Пе-
тар, Бојовић Божидара Миленко, Цингуловски 
Наума Крсто, Грацин Анте Винко, Јовановић Вуко-
јице Милан, Костов Трајка Никола, Лабус Игњатија 
Слободан, Лиснер Стјепана Златко. Матеић Мирка 
Божидар; 

Ореб Анте Марко, Осмић Зејмила Етхем, Пла-
нинц Леополда Станко, Смилевски Бориса Георги, 
Сучевић Драге Душан, Вујовић Крсте Марко, Жив-
ковић Амброза Жарко; 

техничките водници I класа: Бабић Добривоја 
Драган, Бебић Љубомира Стаљин, Чулар Ивана 
Анте, Јанковић Миодрага Зоран, Крстић Алексан-
дра Павле, Младеновић Сретена Драган, Митровић 
Богића Милен, Накир Фране Љубо, Недељков Све-
тозара Душан, Стевановић Момчила Радиша, Тар-
бук Димитрија Зоран; 

пешадиските водници I класа: Фауковић Петра 
Иван, Миличевић Милована Вукашин, Нацевски 
Крсте Симо, Стевановић Луке Боривоје; 

интендантскиот водник I класа: Јевтић Живо-
јина Зоран; 

артилериските водници I класа: Маринковић 
Николе Богдан, Савић Лазара Рисантије, Стевић 
Живка Михајло; 

воздухопловнотехничките водници I класа: Ми-
јатовић Живадина Предраг, Митровић Драгутина 
Слободан, Вручинић Петра Рајко; 
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водниците I класа за врска: Пантовић Стамен-
ка Станимир, Стојановић Добривоја Радомир; 

инженерискиот водник I класа: Василевски 
Трајана Мицко; 

пешадискиот водник: Андријашевић Миладина 
Драган; 

морнаричкотехничкиот водник: Дамјановић Во-
јислава Сретен; 

воените службеници VI класа на музичка служ-
ба: Костић Станка Александар, Вељковић Будими-
ра Мирослав; 

воениот службеник VII класа на музичка служ-
ба: Љубичић Милана Владо; ' 

воените службеници VIII класа на музичка 
служба: Дражинић Гргура Гргур, Павловски Томе 
Мирослав; 

за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење. 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водникот I класа ' за врска: Минчић Милисава 
Сокол; 

техничкиот водник I класа: Никадиновић Пет-
ра Костадин; 

морнаричкотехничките водници I класа: Па-
лија Душана Милош, Тимов Трајча Санде. 

Бр. 160 
22 декември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за примерни заслуги и у-
мешност во работата на развивањето на постојан по-
лет заради остварување на поставените задачи во 
единиците со кои раководат, како и за создавање 
услови за постигање на исклучително добри успеси 
во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадискиот полковник: Арбутина Ђуре Мирко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадискиот полковник: Петровић Николе 
Славко; 

пешадиските потнолковници: Цигановић Алек-
сандра Петар, Цветковић Божидара Сава, Дошен 
Миле Божидар, Гороња Милана Драгомир, Јоксимо-
вић Драгомира Радомир, Коруза Андреја Стојан, 
Козлица Николе Јово, Милић Гавре Живан, Радош 
Ристе Петар, Секулић Његована Спасо; 

потполковникот на финансиска служба: Ребић 
Павла Борис; 

пешадиските маiори: Чернигој Јожета Иван, 
Гојковић Јанка Јован, Јовановић Владе Марјан, 
Стојковић Душана Радивоје; 

мајорот за врска: Миловановић Тихомира Ми-
лош; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиските потполковник: Бјелајац Васе Ра-
де, Јанковић Видака Михајло; 

пешадиските мајори. Јовичић Величка Чедомир, 
Мајсторовић Ратка Никола; 

мајорот за врска: Крстић Стојана Ђорђе; 
пешадиските капетани I класа: Чагоровић Ми-

лоша Ђорђе, Миловановић Љубомира Милан; 
техничкиот капетан I класа: Петровић Лазара 

Радован; v 
пешадискиот капетан: Лавадиновић Ђорђе Сава; 

ветеринарскиот капетан: Петковић Милисава Но-
вица; 

техничкиот капетан: Стаменковић Станимира 
Мирослав; 

интендантскиот поручник: Митровић Божидара 
Мирко; 

потпоручникот за врска: Кајевић Јусуфа Авду-
лах; 

пешадискиот потпоручник: Вукелић Дане Стево; 
пешадиските заставници: Андонов Крсте Димче, 

Јовичић Здравка Радоје, Касалица Милете Момчило, 
Лакетић Михајила Јагош, Милошевић Милије Ми-
лисав; 

заставникот за врска: Јанић Севера Милан; 
заставниците на административна служба: Миш-

ковић Драгише Милоје, Попадић Панте Живадин, 
Радовановић Миладина Саво, Шујдовић Исаила 
Миљко; , 

интендантскиот заставник: Петровић Славка 
Павле; 

заставникот на сообраќајна служба: Селиќ Јоси-
па Ладислав; 

заставникот на техничката * служба: Шипкар 
Иљаза Рахман; 

пешадискиот заставник: Вујић Милоша Милан; 
пешадиските постари водници I класа: Бекетић 

Павла Стјепан, Јосиповић Марка Илија, Кевац Јове 
Петар, Кнежевић Миличка Батрић, Крагуљ Мије 
Никола, Маринчић Јожефа Антон, Милошевић 
Мане Стево, Поповић Матије Ристо, Моневски 
Петра Блажо, Станој ковић Деспота Раде, Винчић 
Владимира Стево; 

поморските постари водници I класа: Маговне-
вић Стјепана Блажо, Текић Јована Драган; 

морнаричкотехничките постари водници I кла-
са: Ђоковић Видосава Вучета, Јовановић Богдана 
Милован; 

постариот водник I класа на административна 
служба: Мићић Миливоја Бранко; 

пешадиските постари водници: Бакић Николе 
Миомир, Цвркаљ Станка Божо, Ђорђевић Милоша 
Зоран, Џебо Мехе Мидхат, Харди Мије Данијел, 
Јерковић Стевана Никола, Кропеј Алојза Алојз, 
Костовић Јевђенија Милош, Ковачевић Јована Бо-
жидар, Костић Косте Ристо; 

Лубурић Ђуре Ђррђе, Лујиновић Орхана Мурат, 
Миловановић Љубише Стаменко, Митић Божидара 
Велизар, Николовски Михајла Захарије, Радуло-
вић Животе Радул, Станимировић Љубомира Бори-
воје, Влаховић Миливоја Славко, Вујовић Николе 
Милорад, Ватраљ Милоша Пајо, Вегер Драгутина 
Јосип; 

постарите водници за врска: Гвоздееац Луке 
Божидар, Мађаревић Ивана Мато, Вранеш Уроша 
Радован, Вигњевић Николе Милош; 

поморскиот постар водник: Колец Стјепана Да-
вор; 

постариот водник на административна служба: 
Радмановић Светозара Милан; 

интендантскиот постар водник: Угреновић Бог-
дана Манојло; 

техничкиот постар водник: Вулета Ђурђа Лазо; 
пешадискиот водник I класа: Спасић Миодрага 

Милан; 
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за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на оружените сили на Социјалистичка Федеративна 

.Република Југославија и за особени успеси во рако-
водењето со воените единици, во нивното зацврсту-
вање и оспособување за одбрана на независноста на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковникот на градежна служба: Ковачевић 
Миховила Стјепан; 

ветеринарниот полковник: Пантелић Лазара 
Ђорђе; 

пешадискиот потполковник: Роботић Мије Ан-
тон; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
• РЕНА ЅВЕЗДА 

мајорот на правна служба: Пајић Саве Петар; 
саиитетскиот капетан I класа: Богдановић Ми-

лоја Чедомир; 
техничкиот капетан I класа: Ђорђевић Светис-

лава Ранђел; 
пешадиските капетани I класа: Фабијан Радиво-

ја Милан, Јованов Симеон ја Милош, Костић Петра 
Миодраг, Пауновић Стојана Божидар, Вишњић Јо-
вана Бранко; 

капетан I класа за врска: Радончић Баре Љу-
бомир; 

пешадиските капетани: Павићевић Вида Димит-
рије, Предојевић Стојана Васо; 

капетаните на финансиската служба: Митровић 
Милована Бошко, Хаџић Османа Мујо; 

пешадиските заставници: Аџић Раденка Ради-
сав, Дабовић Радована Илија, Гостиљац Величка 
Милија, Гуштин Фрање Иван, Пујић Јове Мирко; 

заставниците на административна служба: Мит-
ровић Саве Душан. Штркљевић Махмута Илијас; 

воениот службеник III класа на административ-
на служба: Бедић Јожефа Јоже; 

воените службеници IV класа на административ-
на служба: Грубишић Јове Стево, Јеремић Милана 
Илија, Рашета Ву је Миле; 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

пешадиските постари водници I класа: Дукић 
Мираша Данило, Хофер Јосипа Бранко; 

пешадиските постари водници: Бајондић Мате 
Ст јепан , Чирков, Исидора Илија, Ђери Ференца 
Ференц, Гојић Милоша Ђуро, Флу хер Франца 
Франц, Јованчић Димитрија Тодор, Јозић Душана 
Миодраг, Миловановић Чедомира Драгић, Младено-
вић Угљеше Младомир, Мијатовић Жике Бранко, 
Пелић Миљка Павле, Петровић Благоја Живојин, 
Стојанов Цветка Симеон, Шимун Милутина Радо-
мир, Вукосављевић Драгана -Миљенко, Вркић Стан-
ка Дмитар; 

морнаричкотехничките постари водници: Букић 
Сретена Љубиша, Кустура Адема Смаил, Николић 
Стевана Миливоје; 

ветеринарниот постар водник: Хафнер Мартина 
Мирослав; 

постарите овдници за врска: Јањић Милића 
Мираж, Шутановац Милана Мирослав; 

поморските постари водници: Крпан Драгутина 
Иван, Полак Антона Антон, Радовић Петра Мирко; 

постариот водник на финансиска служба: Ста-
меновић Јаћима Љубомир; 

интендантскиот постар водник: Стефановић Ми-
хајла Властимир; 

пешадиските водници I класа: Антић Славка 
Владимир, Филипац Ивана Стево, Јандрић Ђорђа 
Богдан, Јевтић Радована Спасоје, Јелић Алексе 
Младен, Крањц Јакова Миран, Кесеровић Зафира 
Омер, Манић Богомира Живорад, Милосављевић 
Ратка Љубинко, Милошевић Милорада Марко, Мит-
ровић Драгоја Мирко, Миловић Михајла Вељко, 
Марјановић Миле Милорад; 

Палић Ну ме Салих, Пејовић Марка Ђорђе, Пав-
ковић Гаје Рајко, Пупавац Дане Видосав, Ратковић 
Душана Слободан, Срдић Ђуре Мићо, Стојановић 
Божина Тихомир, Сопренић Милорада Љубомир, 
Станој ковић Димитрија Петруш, Шишић Милана 
Ацо, Тасић Дејана Властимир, Вучковић Светислава 
Слободан, Вуковић Марка Славко, Вјештица Јована 
Јово; 

санитетскиот водник I класа: Бошњаковић Пере 
Перо; 

техничкиот водник I класа: Беук Симе Милорад; 
поморските водници I класа: Ђокић Благоја Ра-

дован, Стефановић Радивоја Момчило; 
водникот I класа на финансиска служба: Ђокић 

Живојка Милорад; 
водниците I класа на врска: Јовановић Дике 

Вук, Кужет Миле Петар, Мирановић Душана Ми-
лутин, Панзаловић Душана Саван; 

пешадиските водници: Аћимовић Мирка Перо, 
Галиќ Јожефа Франц, Јовановић Живојина Божи-
дар, Перковић Стипана Анђелко, Рожајац Шерифа 
Авдија, Шукић Милорада Миле. 

Бр. 161 
22 декември 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за особени заслуги во из-
градбата и јакнењето на оружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и за особени успеси во раководењето со воените е-
диници. во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадискиот полковник: Беко Милоша Никола; 
артилерискиот полковник: Стојковић Радована 

Светозар; 
интендантскиот потполковник: Миротић Панте 

Божидар: 
пешадискиот потполковник: Пајић Илије Ђоко; 
артилерискиот потполковник: Станковић Радо-

мира Чедомир; 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

пешадискиот потполковник: Перошевић Михај-
ла Нико; 

потполковникот на оклопните единици: Гвозде-
новић Илије Стево; 

мајорот на оклопни единици: Христов Серафима 
Вангел; 

пешадиските мајори: Илић Радомира Крсто, Ко-
вачевић Радојице Средоје, Радовић Милована Радо-
ња, Вујичић Андрије Бранко, Вуковић Вукосава 
Милорад; 

артилериски^ мајори: Јочић Богдана Вукота, 
Петровић Пунише Вукашин; 

санитетскиот мајор: Пауновић Радивоја Вуја-
дин; 

инженерискиот мајор: Стојковић Стојана Ми-
лан; 

капетанот I класа на финансиска служба: Јово-
вић Војислава Стеван; 

пешадиските капетани I класа: Калуђеровић 
Марка Васо, Мићовић Маје Момчило, Новаковић 
Лазара Милорад; 

артилерискиот капетан I класа: Тиодоровић Ми-
лов Петар; 

артилерискиот заставник: Богдановић Митра 
Никола: 

интендантскиот заставник: Јевтовић Видосава 
Милован; 

заставникот на административна служба: Кос-
тић Саве Јован; 

техничкиот заставник: Вуковић Благоте Вуја-
дин; 

за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето на 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 ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковникот на правна служба: Брајовић 
Јаков Момчило; 

артилерискиот потполковник: Буторац Петра 
Марко; 

инженерискиот потполковник: Дремпетић Јосипа 
Јосип; 

потполковникот на АБХ одбрана: Ђерковић 
Ђорђа Богдан; 

пешадиските потполковници: Максимовић Бого-
сава Часлав, Новаковић Миладина Жарко, Самар-
џија Саве Петар, Туропољац Стевана Станко, Жив-
ковић Бошка Јово; 

потполковникот на оклопни единици: Рашета 
Петра Илија; 

пешадискиот мајор: Љешковић Михајила Ра-
дуле; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
- - МЕЧЕВИ 

пешадискиот мајор: Балевић Веина Урош; 
капетанот I класа на геодетска служба: Бановић 

Ника Мирко; 
артилерискиот капетан I класа: Амиђић Јована 

Душан; 
пешадискиот капетан I класа: Бошковић Мирка 

Спасоје; 
санитетскиот капетан I класа: Милачић Петра 

Данило; 
санитетските капетани: Старчевић Мартина Ма-

тев Туфегџић Милуна Мој аш; 
артилерискиот поручник: Хофер Адама Адам; 
пешадискиот поручник: Маровић Симе Симеон; 
санитетскиот поручник: Миловановић Марка 

Ђоко; 
инженерискиот поручник: Рогуљић Јерка Ста-

нислав; 

поручникот за врска: Томић Павла Момчило; 
интендантскиот потпоручник: Медвидовић Ива-

на Мирослав; 
пешадискиот потпоручник: Миладиновић Ђорђа 

Слободан; 
заставникот за врска: Кораћ Јуке Зено; ' 
интендантските заставници: Лаловић Видака 

Марко, Марић Марина Божидар, Радак Нике Здрав-
ко; 

пешадискиот заставник: Лазовић Николе Раде; 
заставникот на административна служба: Мар-

тиновић Радоја Божидар; 
техничките постари водници I класа: Алексов 

Љубена Богдан, Чикарић Радослава Живорад, Му-
шевић Радована Јован, Влаисављевић Јове Петар; 

ветеринарниот постар водник I класа: Бошковић 
Михајла Милојица; 

инженерискиот постар водник I класа: Бркић 
Васе Живојин; 

пешадиските постари водници I класа: Булато-
вић Радисава Радосав, Јанковић Војислава Бориво-
је, Мараш Марка Бошко; 

санитетскиот постар водник I класа: Филиповић 
Мирка Светислав; 

постариот водник I класа на административна 
служба: Родић Илије Саво; 

постариот водник I класа на финансиска служ-
ба: Шћепаиовић Марка Велимир; 

артилерискиот постар водник I класа: Вулеко-
вић Ива Бранко; 

артилериските постари водници: Чолаковић Ми-
лорада Мирољуб, Николић Будимира Марко, Ново-
вић Даре Трајко; 

пешадиските постари водници: Јовановић Ми-
ланаМиодраг. Кпј амет Делије Хусеин; 

водникот I класа за врска: Јовичић Стојка Ми-
лован; 

воениот службеник IV класа на финансиска слу-
жба: Вукчевић Илије Василија; 

санитетскиот воен службеник V класа: Бјелић 
Слободана Милица; 

воениот службеник V класа на административна 
служба: Пејовић Илије Јован; 

воениот службеник VI класа на административ-
на служба: Самарџић Радивоја Саво; 

за примерна работа на развивањето полет за ос-
тварувањето на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример' на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

инженериските постари водници: Бојановић Ан-
дрије Мирко, Костић Глигора Перо, Сврзић Станоја 
Мирко; 

постариот водник на финансиска служба: Дуру-
товић Вукосава Антоније; 

интендантскиот постар водник: Илић Светисла-
ва Милан; 

пешадиските постари водници: Јеремић Драгој-
ла Ђорђе, Тодоровић Владе Предраг; 

техничките постари водници: Јовић Кристе Ми-
лан, Миљевић Војина Славко; 

постариот водник на оклопни единици: Стокућа 
Миле Ђуро; 

постариот водник за врска: Шучевић Илије Ми-
ломир; 

артилерискиот постар водник: Тошић Обрена 
Душан; 

пешадиските водници I класа: Баевски Неше 
Бранко, Стајић Благоја Миливоје; 

техничките водници I класа: Кубуровић Љубе 
Симо, Зоговић Милоја Слободан; 

водникот I класа за врска: Матић Витомира Ра-
диша; 

артилерискиот водник I класа: Милетић Свето-
лика Станимир; 

санитетските водници I класа: Симић Селимира 
Драгољуб, Трогрлић Пере Адолф; 
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морнаричкотехничкиот водник I класа: Влади-
сављевић Љубисава Тодор. 

Бр. 162 
22 декември 1971 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за особени заслуги во из-
градбата и јакнењето на оружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и за особени успеси во раководењето со воените е-
диници, во нивното зацврстување и оспособување за 
одбрана на независноста на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

СО рРДЕН ЗА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Маричић Марка Ра ј -
ко, Симић Ву је Милан; 

пешадиските потполковници: Аџић Миле Мане, 
Мирковић Луке Машина; 

техничкиот потполковник: Кужник Ивана 
.Иван; 

интендантскиот потполковник: Мутић Илије 
Перо; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

пешадискиот потполковник: Петрач Јанка Стје-
пан; 

техничкиот мајор: Јанковић Стојана Митар; 
пешадиските мајори: Карапанџа Жарка Стево, 

Лазаревић Тихомира Милош, Марић Михаила Ни-
кола, Марић Велимира Благомир, Томичић Милана 
Остоја, Томић Живојина Милован; 

санитетскиот мајор: Мрђеновић Љубомира Симо; 
пешадиските капетани I класа: Цветковић Мио-

драга Хранислав, Милосављевић Стојмена Војислав, 
Пауновски Леона Иван, Стојанов Веселина Јован; 

интендантскиот капетан I класа: Крстић Стаје 
Радомир; 

пешадискиот капетан: Фемић Павла Радомир; 
пешадискиот поручник: Којадиновић Стевана 

Ратко; 
техничкиот заставник: Чампељ Андрије Ферди-

нанд; 
пешадиските заставници: Метличић Динка Виц-

ко, Станојевић Александра Драгиша; 
заставникот за врска: Милојевић Милије Жарко; 
заставникот на сообраќајна служба: Пешић Ми-

лана Благоје; 
заставници^ на административна служба: Пет-

ровић Љубомира Бранислав, Ступар Јакова Милан; 
за примерни заслуги и умешност во работата на 

развивањето на 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 ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиските полковници: Шепаровић Стјепана 
Перо, Вигњевић Миле Божо; 

техничкиот полковник: Збиљски Станка Ивица; 
пешадиските потполковници: Егић Дане Раде, 

Јоксић Милана Милорад, Лепојевић Милоша Буди-

сав, Маринковић Станка Матија, Продановић Стан-
ка Душан, Шикороња Стјепана Стјепан; 

потполковникот на правна служба: Терзић Че-
домира Милутин; 

пешадиските мајори: Алексић Паје Љубомир, Ав-
рамовић Станисава Миливој, Бачановић Јанка Жар-
ко, Бровч Симона Штефан, Ђорђевић Летка Бош-
ко, Евачић Агате Виктор, Иванчевић Ђуре Милош, 
Јакшић Милића Ђуро, Јањић Владе Мирослав, Ко-
сановић Мане Ђуро, Кукић Луке Милован, Љубоја 
Тоде Вељко, Маљковић Миле Бошко, Марковић 
Војислава Стаменко, Милић Душана Трифун, Мило-
сављевић Обрена Милосав, Милошевић Глигора 
Миливоје, Панић Љубе Никола, Пашић Јована 
Лазо, Пећанац Обрада Драго, Филиповић Вида Ка-
јо, Поповић Вучка Миленко; 

Секулић Павла Милан, Станковић Михајла 
Бранислав, Стојић Марка Глигорије, Шеман Ивана 
Драго Вујовић Косте Милан, Зобеница Саве Душан, 
Зорић Милана Јово; 

пешадиските капетани I класа: Фештин Јуре 
Крсто, Илисин Драге Станко, Кресић Јове Јован, 
Матијашевић Јована Петар, Плејић Мије Јерко, 
Стојановић Миле Војин; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадискиот мајор: Васковић Видака Недељко; 
пешадискиот капетан I класа: Мећава Стевана 

Петар; 
пешадиските поручници: Боројевић Ђуре Мићо, 

Ћоровић Александра Вукојица, Димитровски Соти-
ра Ђорђе, Дрекић Јована Милан, Ђорем Ристо Мир-
ко, Гајић Јелене Бранко, Грабунџија Станка Петар, 
Јовановић Душана Станоје, Кочовски Најденка 
Вецко, Малијевић Рајка Драган, Милошевић Мило-
сава Боривоје, Мркшић Драгана Миле; 

Опачић Петра Милан, Перуничић Кузмана Са-
во, Пиља Петра Стеван, Стојановић Стојана Бра-
нислав, Тегелтија Стојана Душан. Вељановски Бил-
била Борислав, Вукчевић Радована Славко; 

поручникот за врска: Димитријевић Андрије 
Томислав; 

артилерискиот поручник: Докић Ђуре Анђелко; 
поручникот на сообраќајна служба: Сма јевић 

Миленка Добросав; 
поручникот на финансиска служба: Тепић Симе 

Зоран; 
пешадискиот потпоручник: Ристић Петра Зд-

равко; 
интендантскиот потпоручник: Стевановић Ра-

дашина Хранислав; 
артилерискиот потпоручник: Студен Миће 

Славко; 
инженерискиот потпоручник: Митев Иванов 

Лазар; 
пешадискиот заставник: Бубало Миће Душан; 
техничкиот заставник: Тадић Панте Раде; 
постарите водници I класа на сообраќајна слу-

жба: Батаковић Мирка Милан, Радосављевић Мило-
сава Благоје; 

пешадиските постари водници I класа: Илић 
Милета Владимир, Ристић Васиљка Боривоје, Трај-
ковић Петра Владимир; 

техничкиот постар водник I класа: Стојаковић 
Бранка Драгутин; 

пешадиските постари водници: Андријевић Иг-
њата Милорад, Чучковић Станка Душан, Драгоје-
вић Јове Ђуро, Ђерић Богдана Војислав; 

постариот водник на сообраќајна служба:. Ан-
талић Штефана Штефан; 

техничките постари водници: Драгутин Драга-
на Чедо, Мирковић Угљеша Копије; 

воениот службеник IV класа на музичка слу-
жба: Петровић Грује Милан; 

воениот службеник V класа на музичка служба: 
Ристовић Милорада Радивоје; 
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воениот службеник VI класа на музичка служ-
ба: Ееликанац Грује СтоЈислав: 

воените службеници VII класа на музичка слу-
жба: Кнежевић Милорада Драган, Видец Петра 
Јосип; 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

пешадискиот постар водник: Алексић Емерика 
Антун; 

артилерискиот постар водник: Олуић Михајла 
Раде; 

техничките водници I класа: Ћеран Ђуре Дра-
ган, Премец Ивана Раде; 

пешадиските водници I класа: Гајић Вукашина 
Драган, Јанковић Миодрага Предислав, Керановић 
Слободана Светко, Павковић Анте Иво, Ралевић 
Радоње Милош; 

водниците I класа за врска: Мијатовић Мирка 
Сава, Скопљак Јове Драго, Величковић Миле Алек-
сандар; 

водникот I класа на сообраќајна служба: Ми-
лошевић Васе Слободан; 

инженерискиот водник I класа: Стопа Петра 
Мирко; 

водниците за врска: Цекић Миодрага Новица, 
Чоловић Радомира Миодраг; 

водникот на сообраќајна служба: Панџа Пере 
Босо; 

воениот службеник VIII класа на музичка слу-
жба: Селимовић Муарема Асан. 
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С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
650. Одлука за плаќањата во странство што 

ги вршат организациите на здружениот 
труд за давање услуга во меѓународниот 
стоковен и патнички промет — — — 1321 

651. Одлука за утврдување на делот на де-
визите што организациите на здружениот 
труд — производители на злато — можат 
да го користат согласно член 39 од За-
конот за девизно работење — — — — 1321 

652. Одлука за мерилата и условите за утвр-
дување кои производителот организации 
на здружениот труд се сметаат како пре-
тежни извозници во 1973 година — — 1322 

653. Одлука за постапката за распределба 
на стоковниот контингент за купување 
на - злато — — — — — — — — 1322 

654. Одлука за организациите на здружениот 
труд што девизите од член 39 на Законот 
за девизно работење можат да ги корис-
тат за плаќање на увозот на стоки и ус-
луги заради продажба во земјата за 
динари — — — — — — — — — 1323 

655. Одлука за наплата на премиите и за пла-
ќање во девизи на надоместокот на ште-

Страна 
та, на осигурените износи и на трошоците 
од работите на осигурувањето — — — 1323 

656. Одлука за височината и начинот за утвр-
дување на девизната квота по основ на 
откупени девизни дознаки на работниците 
и иселениците — — — — — — — 1324 

657. Наредба за постапката за издавање на ли-
берална дозвола за увоз на стоки — — 1325 

658. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за утврдување на стоковните кон-
тингенти и девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1972 година — — — — — 1325 

659. Решение за утврдување на Листата на ар-
битрите на Воената стопанска арбитража 
при Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана за 1973 година — — — — — 1326 

660. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Corriere della 
sera" — — — — — — — — — 1327 

661. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Kleine Zeitung" 1327 

662. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Die Welt" — — 1327 

663. Решение за југословенските стандарди за 
феролегури — — — — — — — — 1327 

664. Решение за југословенските стандарди за 
високонапонски топливи осигурувачи — 1328 

665. Решение за југословенските стандарди од 
областа на хемиската индустрија — — 1328 

636. Решение за југословенските стандарди за 
бакар и бакарни легури — — — — — 1328 

667. Решение за измена на југословенскиот 
стандард за мерења и испитувања во е-
лектротехниката — — — — — — 1329 

668. Решение за југословенските стандарди од 
областа на електрониката и телекому-
никациите — — — — — — — — 1329 

669. Решение за југословенските стандарди за 
инсталациони спроводници со изолација 
од PVC-маса — — — — — — — 1330 

670. Решение за измена на Решението за ју-
гословенските стандарди од областа на 
експлозивите за рударски и други потреби 1330 

671. Договор на републиките и автономните 
покраини за статусот, работењето и начи-
нот на утврдувањето и распределбата на 
приходите на Југословенската лотарија 1330 

672. Спогодба за промена на затечените цени 
за регенерати — — — — — — — 1332 

673. Спогодба за промена на затечените цени 
за електроди за заварување — — — — 1332 

674. Спогодба за промена на затечените цени 
за прибор за јадење — — — — — 1332 

675. Спогодба за промена на затечените цени 
за силициум-метал — — — — — — 1333 

676. Спогодба за промена на затечените цени 
за органски бои за текстил и кожа, за мо-
крила за дрво и за помошни средства за 
текстил — — — — — — — — — 1333 

677. Спогодба за промена на затечените цени 
за шајки — — — — — — — — 1334 

678. Спогодба за промена на затечените цени 
за челични јажиња — — — — — — 1334 

679. Спогодба за промена на затечените цени 
за стопански возила и за резервни делови 
за стопански возила — — — — —' 1334 

Исправка на Законот за обезбедување средства 
на федерацијата за намирување на одре-
дени трошоци, настанати со сузбивањето 
и спречувањето на епидемијата од големи 
сипаници — — — — — — — — 1335 

Одликувања — — — — — — — — — 1335 
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