
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. ~ Огласи според тарифата. — 
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 6G802 103-1125 

Четврток, 17 јануари 1974 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 3 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 12 динари — 
Претплатата за 1974 година изнесува 
350 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт фах 226. — 
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756. 

29. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72 и 28/73), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ 
НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување одно-

сно укинување на стапките на основниот данок на 
промет на одредени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/72, 46/72, 32/73, 34/73, 42/73, 49/73, 
57/73 и 61/73) по член 1е се додаваат три нови чле-
на, кои гласат: 

„Член 1ж 
Се укинува стапката од 12,5% од тар. број 1 на 

Тарифата, по која се плаќа основен данок на про-
мет на производи на прометот на сапун за перење. 

Член 1з 
Се укинува стапката од 3% од тар. број 8 на 

Тарифата, по која се плаќа основен данок на про-
мет на производи на прометот на ткаенини и други 
текстилни производи од тар. број 8 став 1 алинеја 
3 на Тарифата кои се изработени од предиво со 
над 20°/о вештачки влакна врз база на регенерира-
на целулоза или синтетички полиакрилни влакна 
(„Малон") односно полиамидни влакна („Супрален", 
„Супрал", „Призенит" и „Ултралон"). 

Член 1ѕ 
Се укинува стапката од 4% од тар. број 9 на 

Тарифата, по која се плаќа основен данок на про-
мет на производи на прометот на обувки изработе-
ни со над 50°/о од вештачка кожа, скај и пластични 
материи. 

Стапката од 4% од тар. број 9 на Тарифата по 
која се плаќа основен данок на промет на произ-
води на прометот на обувки од кожа, гума и други 
материи, освен на обувки за децани на обувките од 
тар. број 15 точка 3 на Тарифата и од став 1 на 
овој член, се намалува на стапка од 3%.** 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 11 
4 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

30. 

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за бан-
ките и за кредитното и банкарското работење („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр 58/71, 71 72, 40/73 и 59/73), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УС-
ЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Уредбата за општите услови за давање пот-

рошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72 и 51/73) во член 1 став 2 зборовите: „во вре-
мето од 1 април до 1 октомври" се бришат. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 19 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

31. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
ЗА ОДДЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ, ОБУВ-

КИ И САПУН ЗА ПЕРЕЊЕ 

1. Производител ските организации на здруже-
ниот труд можат своите постојни продажни цени 
за долунаведените производи да ги зголемат, и тоа 
најмногу за онолкав процент за кој, според Уред-
бата за дополнение на Уредбата за зголемување, 
намалување односно укинување на стапките на ос-
новниот данок на промет на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74) — (во натамош-
ниот текст: Уредбата), е укината стапката на основ-
ниот данок на промет на тие производи, и тоа: 
1) за ткаенини и други текстилни произ-

води од тар. број 8 став 1 алинеја 3 на 
Тарифата што се изработени од преди-
во со над 20°/о вештачки влакна врз ба-
за на регенерирана целулоза или син-
тетички полиакрилни влакна („Малон") 
односно полиамидни влакна („Супра-
лен", „Супрал", „Призенит" и „Ултра-
лон") ДО 3% 
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2) за обувки изработени со над 50% од веш-
тачка кожа, скај и пластични материи 

3) за обувки од кожа, гума и други ма-
терин, освен за обувки за деца и обув-
ки од тар. број 15 точка 3 на Тарифата 
и член Is став 1 на Уредбата — — — 

4) за сапун за перење — — — — — 

до 4% 

до 1% 
до 12,5% 

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

P. п. бр. 9 
31 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

32. 

Врз основа на член 281 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСТАПКАТА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА УВЕРЕНИЈА 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ СТОКИ СПОРЕД ЦАРИН-

СКАТА ТАРИФА 

1. Во Одлуката за постапкава за издавање и ко-
ристење на уверенија за распоредување стоки спо-
ред Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/73) називот на одлуката се менува и гласи: 
„Одлука за постапката за издавање и користење на 
уверенија за распоредување стоки според Царинска-
та тарифа и за надоместоците за издавање на тие 
уверенија". 

2. Точка 9 се менува и гласи: 
„9. За издавање уверенија за распоредување 

стоки според Царинската тарифа за еден вид стоки, 
Сојузната управа за царини од подносителот на ба-
рањето ќе наплати надоместок на трошоците во 
следните износи, и тоа: 

а) за стоките што Главната царинска лаборато-
рија треба хемиско-технолошки. да ги испита зара-
ди утврдување на видот и квалитетот, и тоа за: 

од животинско по-

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот денѕод 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈЧ 

Р. п. бр. 12 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

1) производи ^ 
текло 150 динари 

2) производи од растително потекло 250 динари 
3) пијалоци, алкохолни течности и 

тутун 200 динари 
4) производи од неорганско потекло 150 динари 
5) производи од органско потекло 250 динари 
6) препарати врз база на неорган-

ски и органски материи 350 динари 
7) пластични материи, бои и лакови ЗОО динари 
8) текстилни влакна и текстилни 

производи 200 динари 
9) прости и благородни метали и 

нивни изработки 250 динари 
10) други производи 200 динари; 

б) за стоките што хемиско-техно-
лошки или на друг начин се испита-
ни во одредена стручна установа, со 
согласност на трошок на подносите-
лот на барањето _ — — — — — 50 динари 

в) за друга стоки — — — — 100 динари. 
Надоместокот за издавање уверенија за распоре-

дување стоки според Царинската тарифа се напла-
тува при издавањето на уверението со уплата во 
корист на евидентната сметка на приходите на Со-
јузната управа за царини, број 60815-845-523." 

33. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ 
ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА 

ПАЗАРОТ 

1. Производителите организации на здруже-
ниот труд можат според условите на пазарот да ги 
формираат своите продажни цени за следните про-
изводи, и тоа: 

од гранка 115 — Металургија на обоени метали: 
1) спомен златници, јубиларни златници, медал-

јони и ел.; 
2) производи од злато: забно злато и замена за 

забно злато (ауропал и ел.); 
3) други полупроизводи од благородни метали 

(лим, ленти, жици, аводи, течно злато,, злато во прав 
и ел.); 

4) злато. Оваа наредба не се однесува на зла-
тото што Народната банка на Југославија го набаву-
ва за девизни резерви; 

од гранка 116 — Индустрија на неметали: 
1) шупливо трговско стакло, освен амбалажно 

стакло за прехранбената индустрија; 
2) техничко стакло; 
3) лабораториско стакло, садови и прибор; 
4) кристално стакло; 
5) стакло за осветление; 
6) парфимериско стакло; 
7) стаклена волна и вата; 
8) галантерија и други ситни изработки од стак-

ло, керамика и од порцелан; 
9) брусеви; 

од гранка 117 — Метална индустрија: 
1) часовници; 
2) рачни алати и прибор за занаетчиството и 

зем ј оделството; 
3) окови и прибор за текстилната и чевларската 

конфекција и галантерија; 
4) куќни ваги, ламби, фенери, примуси, лустери, 

механички шмукалки за прав и ел.; 
5) метална галантерија, бижутерија, накит, ук-

раси и други ситни изработки од метал; 
6) метални капи за шишиња и пломби; 
7) инструменти, апарати и прибор за медицина-

та, забарство^ и ветеринарството; 

од гранка 119 — Електроиндустрија: 
1) термички апарати за домаќинство »освен за 

печки, шпорети и бојлери; 
2) други електрични апарати за домаќинство, ос-

вен за фрижидери и машини за перење и сушење 
рубелина и садови; 

3) грамофони, магнетофони, појачала; 
4) лустери и други тела за осветление; 
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од гранка 120 — Хемиска индустрија: 
1) галантериска производи од пластични маси и 

од други материјали; 
2) хемиски средства за чистење, освен за детер-

гент,: ; 
0) паста за обувки и паста за паркет, коломаст, 

СЕ е Ус:; 
4) козметички производи; 
5) средства за дезинфекција и дезинсекција; 
6) пенкала и хемиски моливи; 
7) пиротехничка галантерија; 
8) грамофонски плочи; 
9) лабораториски хемикалии; 
10) колор филмови; 

од гранка 122 — Дрвна индустрија: 
1) екстракти за штавење; 
2) изработки од плута; 
3) галантерија и други ситни изработки; 

од гранка 123 — Индустрија на хартија: 
1) хартиена галантерија; 

од гранка 124 — Текстилна индустрија: 
1) производи од природна свила и од тврди 

влакна; 
2) текстилна галантерија, позамантерија и други 

ситни изработки; 

од гранка 125 — Индустрија на кожа и обувки: 
галантерија и други ситни производи од при-

родна и вештачка кожа; 

од гранка 126 — Индустрија на гума: 
1) технички гумени стоки, освен за гумени тран-

спортни ленти и клинести ремења; 
2) галантерија; 

од гранка 127 — Прехранбена индустрија: 
1) специјалитети и деликатеси од зеленчук 

(синап и слични зачини, антипасти, мајонез); 
2) полнети бонбони (тврди полнети бонбони — 

дропс, мали, медени и др., меки полнети бонбони — 
млечни карамели, ки-ки бонбони, бронхи и др.), же-
ле, фондани, пепер и други бонбони; 

3) слатки (локуми филувани и нефилува^и, ал-
ва, бела, ќетен-алва и друга); 

4) ликери (сите видови без оглед на процентот 
на алкохол, содржината на шеќер и начинот на па-
кувањето) ; 

5) жестоки алкохолни пијачки (рум, бренди, мас-
тика, џин, вотка, виски и др.); 

6) вина вештачки (вештачки специјални вина, 
вермут, порто, малага и др., вештачки пенливи вина 
и други овошни вина); 

7) мед и преработки од мед; 
8) конзервирани: школки, ракови и други меко-

телци; 
9) кавовини (следно кафе, мелена кавовина, ци-

корија и др.); 
10) зачини: домашни зачини (мелена пиперка, 

лавров лист, ким, каријандор и ел.); увозни зачини 
(црн пипер, цимет, ванилин, чај, каранфилче, муш-
кат и др.); инстанти (чаеви, кавовина и др.); 

11) шеќер во кристал и во коцки, ситно пакува-
ње до 30 грама; шеќер во прав и ел.; 

12) сурово и рафинирано ј а с т в о масло од мас-
линки, од пченкарни никулци, од тиквини семки, 
од маслени репи и од рицинус; 

13) гриз и брашно од соја, за човечка исхрана; 
14) брашно од 'рж, пченка, овес, јачмен и ориз, 

Како и производи од тоа брашно; 
15) елда, просо, гершла и брашно од овие про-

изводи; 
16) лековити растенија, тинктура и екстракти од 

лековити растениј а; 
17) оцет од сите ©идови; 

од гра-нка 129 — Индустрија на тутун: 
1) екстра квалитетни цигари; 
2) колекција на екстра цигари; 
3) пури и цигарилоси; 
4) режан тутун; 
5) тутун за џвакање; 
6) тутун за луле; 
7) бурмут; 

од гранка 138 — Друга неспомената индустрија: 
1) музички инструменти; 
2) играчки; 
3) спортски справи и реквизити; 
4) утензилии; 
5) друга галантерија и ситни изработки од разни 

материјали. 

2. Производителските организации на здруже-
ниот труд се должни за производите од точка 1 на 
оваа одлука да му достават на Сојузниот завод за 
цени ценовници за зголемување на постојните про-
дажни цени. Продажбата по цените од ценовниците 
може да се врши по истекот на 30 дена од денот на 
доставувањето на ценовниците на Сојузниот завод 
за цени. 

3. Организациите на здружениот труд можат, 
според условите на пазарот, да ги формираат своите 
продажни цени и за другите производи односно ус-
луги од надлежноста на федерацијата, што израбо-
туваат односно вршат според специјални технички 
услови и спецификации на купувачите, врз основа 
на индивидуално договорени порачки и јавни лици-
тации, како и врз основа на кооперациски работи по 
долгорочни договори за реггродукциона и инвести-
циона потрошувачка. 

4. Поблиски објаснувања за тоа за кои произво-
ди и услуги од точ. 1 и 3 на оваа одлука цените мо-
жат да се формираат според условите на пазарот да-
ва, по потреба, Сојузниот секретаријат за пазар и 
цени. 

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

P. п. бр. 13 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

34. 

Врз основа на член 25 од Законот за кредитни-
те работи со странство (.,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕВИЗИТЕ ШТО 
ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ НЕ МОЖАТ ДА ГИ АН-
ГАЖИРААТ КОГА ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИ ПО 
СТРАНСКИ КРЕДИТИ ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА 
МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕ-
ЛЕЗНИЦИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ОБ-
ВРСКАТА СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ 
ДА БИДАТ ВО РАМКИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ КРЕ-
ДИТНО-ГАР АНЦИСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ НА ОВ-

ЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 

1. Во Одлуката за девизите што овластените 
банки не можат да ги ангажираат кога преземаат 
обврски по странски кредити што се користат за 
модернизација на Југословенските железници и за 
ослободувањето од обврската странските кредити 
и гаранции да бидат во рамките на девизните Кре-
дитно-гаранциски потенцијали на овластените бан-« 
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ки („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/71) во точка 1 
став 1 зборовите: „финансиски и други" се замену-
ваат со зборот: „стоковни". 

2. Точка 2 се брише. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 14 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

35. 

Брз основа на член 65 став 2 од Законот за бан-
ките и за кредитното и банкарското работена („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА ЛИЦА-
ТА ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА НА 
ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПШТИНИ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 

ВОЈВОДИНА 

1. Во Одлуката за давање потрошувачки кре-
дити на лицата што претрпеле штета од поплава на 
териториите на определени општини во Социјалис-
тичка Автономна Покраина Војводина („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/70 и 6/71), во точка 1 став 1 
зборовите: „до пет години" се заменуваат со збо-
ровите: „до шест години". 

2. По точка 8 се додава нова точка 8а, која 
гласи: 

„8а. На банките, што дале потрошувачки креди-
ти според оваа одлука им се одложува плаќањето 
на втасаните а неплатените отплати во 1973 година 
во износ од 41,000.000 динари, со тоа што износот 
на овие отплати на Народната банка на Југославија 
да и го платат во 1976 година, а според динамиката 
што ќе ја одреди Народната банка на Југосла-
вија." 

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

P. п. бр. 15 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

36. 

Врз основа на член 25а точка 2 од Законот за 
здравствената исправност на животните намирници 
и на предметите од општа употреба („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЈАВНОТО 
ИНФОРМИРАЊЕ ПО ПАТ НА КОИ Е ЗАБРАНЕТО 
РЕКЛАМИРАЊЕ НА ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ 

И НА ЖЕСТОКИ АЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ 

1. Покрај печатот, радиото и телевизијата (член 
12 став 2 од Законот за здравствената исправност 

на животните намирници и на предметите од општа 
употреба), како средства по пат на кои е забрането 
рекламирање на тутунски преработки и на жестоки 
алкохолни пијачки, се сметаат и следните средства 
на јавното информирање, и тоа: 

1) биоскопски дијапозитиви и кратки филмови; 
2) панои на улици, покрај патишта, на спортски 

објекти, на домови на културата, во станици на 
јавниот сообраќај и на други јавни места и објекти; 

3) рекламни табли, налепници и други облици на 
реклама на стадиони и на други јавни места и об-
јекти и на средства на јавниот сообраќај (железнич-
ки вагони, автобуси, бродови, авиони, авто-такси и 
др.); 

4) светлечки реклами; 
5) налепници, плакати и летоци — ако се расту-

раат одвоено од тутунските преработки,, односнр од 
жестоките алкохолни пијачки; 

6) книги, списанија и календари; 
7) стоковни лотарии и други јавни манифеста-

ции во кои како добивки се доделуваат тутунски 
преработки, односно жестоки алкохолни пијачки; 

8) мостри на тутунски преработки односно на 
жестоки алкохолни пијачки, што бесплатно, им се 
даваат на граѓани; 

9) дресови, облеки и други предмети со ознаки 
на тутунските .преработки, односно на жестоките 
алкохолни пијачки, што ги носат граѓани. 

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

P. п. бр. 16 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

37. 

Врз основа на член 36 точка 35 став 2 од Зако-
нот за ода кочу вање на производи и услуги во про-
метот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72 И 
28/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ НА ДАНОК 
НА ПРОМЕТ НА МЕДАЛЈОНИ, ЗНАЧКИ И ПРМ-
ДАТОЦИ, ШТО СЕ ИЗДАВААТ ПО ПОВОД НА 
НАСТАНИ ОД ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАРО-

ДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. На прометот на јубиларни златни медалјони, 
на јубиларни златни и сребрени значки и на при-
датоци од точ. 1 и 2 на тар. бр. 13 од Тарифата на 
основниот данок на промет која е составен дел ,на 
Законот за оданочување на производи и услуги во 
прометот, со мотив на споменикот на Петрова Гора 
и со мотив на Петрова Гора, што ги издава Одборот 
за изградба на споменикот на Петрова Гора — не се 
плаќа основен данок на промет. 

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

P. п. бр. 17 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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38. 

Bрз основа на член 54 став 7 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54 67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ УВОЗ НА СИНТЕТИЧ-

КИ КАУЧУК И ПНЕУМАТИКА 

1. Во Одлуката за условите под кои може да се 
врши увоз на синтетички каучук и пнеуматика 
(^Службен лист на СФРЈ", бр. 9/73) во точка 3 став 
1 зборовите: „на пнеуматика (автогуми за моторни 
возила) од Индија и" се бришат. 

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

P. п. бр. 18 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

39. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНАТА ЦЕНА НА ПЧЕНКАТА ОД 

РОДОТ НА 1974 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производство на пченка сами или во 
кооперација со индивидуални зе?лј одел ски произво-
дители и на индивидуалните производители (во по-
натамошниот текст: производителите), им се обезбе-
дува гарантирана цена за пченка од {>одот на 1974 
година од 1,30 динари за 1 килограм. 

рената од став 1 на оваа точка се подразбира 
за пченка испорачана во септември, октомври и но-
ември 1974 година. Оваа цена се зголемува за секој 
следен месец почнувајќи од мссец декември 1974 го-
дина заклучно со месец мај наредната година, за 
0,015 динари за 1 килограм пченка. Во јуни, јули и 
август 1975 година не се применува цената од месец' 
мај. 

2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи (во понатамошниот текст: Дирекци-
јата) по цените и под условите од оваа одлука е 
должна да ги купува сите количини пченка што 
производителите ќе и ги понудат заради купување 
и купената пченка што производителите ќе и ја 
стават на располагање да ја преземе во рок од три 
месеци од денот на ставањето на располагање. Ди-
рекцијата е должна да му ја плати на производи-
телот гарантираната цена што важи за месецот во 
кој се презема именката. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бира франко вагон на натоварната станица на про-

изводителот, франко магацин на железничката ста-
ница на производителот или франко магацин на 
мелница за производителите што се занимаваат со 
производство на пченка сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители — по из-
бор на Дирекцијата, а за индивидуалните произво-
дители — франко магацин на организациите на 
здружениот труд што Дирекцијата ги овластила да 
вршат откуп за нејзина сметка, и тоа за пченка 
зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и 
миризба, употреблива за човечка исхрана односно 
за добиточна исхрана, незаразена со житни болести 
и штетници, со квалитет во зрно: со 14% влага, 
до 2°/« дефектни зрна и други примеси и до 4°/о кр-
шени зрна. 

4. Ако пчеиката има поголем или помал процент 
на влага од процентот што е предвиден во точка 3 
на озаа одлука, гарантираната цепа за процентот на 
влага под или над предвидениот процент ќе се на-
мали односно ќе се зголеми за истиот процент. 
Дропките се земаат предвид. 

5. Дирекцијата не е должна да купува,понудена 
пченка која има процент на влага поголем од 14,5%. 

Дирекцијата, по исклучок, може да презема и 
пченка која има процент на влага поголем од 14,5%, 
со тоа што гарантираната цена на таквата пченка ќе 
се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците 
на сушењето се утврдуваат со договор склучен по-
меѓу Дирекцијата и производителот. 

6. Дирекцијата и производителите со договор ги 
утврдуваат роковите на преземањето и другите ус-
лови на испораката на пчепката. 

7. Дирекцијата може да овласти одделни орга-
низации на здружениот труд да купуваат пченка за 
нејзина сметка во смисла на одредбите на оваа од-
лука. 

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

P. п. бр. 20 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

40. 

Врз основа на член 25а точка 1 од Законот за 
здравствената исправност на животните намирници 
и на предметите од општа употреба („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА АЛКОХОЛНИТЕ ПИЈАЧКИ 
ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ЖЕСТОКИ АЛКОХОЛ-

НИ ПИЈАЧКИ 

1. Како жестоки алкохолни пијачки се сметаат 
сите алкохолни пијачки, освен виното и пивото. 

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

P. п. бр. 21 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал БиедиЈс, е. р. 
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41. 

Врз основа на член 25 од Законот за кредитните 
работи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
СТРАНСКИ КРЕДИТИ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА ДОВРШУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

1. Во Одлуката за користење странски кредити 
заради обезбедување средства за довршување на 
определени инвестициони објекти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/67 и 42/68) во точка 8 став 1 зборо-

. вите: „финансиски кредити и" се бришат. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

P. п. бр. 22 
9 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

42. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72) и член 1 став 
2 од Законот за посебната такса на увезени стоки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА 
„СЛОБОДНО" ЗА ОПРЕМАТА ШТО СЕ УВЕЗУВА 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗОТ НА СЛЕПИТЕ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — опрема што е специјално пригодена за упо-
треба од страна на слепи лица и која ја увезува Со-
јузот на слепите на Југославија и неговите репуб-
лички односно покраински органи за потребите на 
своите членови, наместо царинските стапки предви-
дени во Царинската тарифа односно во Решението 
за одредување на пониски царински стапки на увоз 
на одредени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/73 и 45/73) ќе се применуваат следните царин-
ски стапки: 

Тарифен 
број Наименување Царинска 

стапка 
1 2 3 

66.02 Бастуни (вклучувајќи ги и планинар-
ските стапови и стаповите за седење), 
стапови од трска, камшици, корбачи и 
слично 
Ех. 
Бастуни за користење од страна на 
слепи лица Сл. 

73.33/1 Игли за шиење 
Ех. 
Игли со автоматско вденување на ко-
нец, за користење од страна на слепи 
лица Сл. 

73.38/1 

76.04/2 

82.04/6 

82.08/3 

Предмети за домаќинство и нивни де-
лови, емајлирани, поцинкувани и 
други 
Ех. 
Прстен за пржење јајца „на око", за 
користење од страна на слепи лица Сл. 

Алуминиумон фолии — ливчиња* 
(набрани, сечени во облици, перфори-
рана, превлечени, печатени или на 
подлога од хартија, или друг матери-
јал за зајакнување или не) со дебе-
лина (исклучувајќи која и да било 
подлога) која не преминува 0,20 mm 
— друго 
Ех. 
Алуминиумон листови за правење 
дијаграми, за користење од страна на 
слепи лица Сл. 

Рачни алати, вклучувајќи и вградени 
дијаманти за сечење стакло (елмајзи), 
што не спаѓаат во некој друг тарифен 
број од оваа глава; ламби за лемење, 
наковала, стегачки направи (менгели-
ња), освен прибор и делови за машини 
златници, полски ковачници, острила 
монтирани на постамент (задвижувани 
со рака или со педала) — друго 
Ех. 
— Шила за пишување, за користење 

од страна на слепи лица Сл. 
— Апарати за вденување на игла за 

ра\но шиење, за користење од 
страна на слепи лица Сл. 

Мелници за кафе, машини за мелење 
месо, преси за сокови и други меха-
нички справи, со тежина до 10 kg, за 
потребите на домаќинството во под-
готвување, послужување и преоду-
вање на храна или пијачки — друго 
Ех. 
Кутија за сечење леб, за користење од 
страна на слепи лица 

84.20/3 Ваги за домаќинство 
Ех. 
Вага за домаќинство, за користење од 
страна на слепи лица 

84.37/11 Машини за поправка на чорапи-
Ех. 
Апарати за крпење чорапи за корис-
тење од страна на слепи лица 

84.51/3 Машини за пишување, специјални 
Ех. 
— Комбинирани машини за истовре-

мено пишување на обично и Браево 
писмо 

1 — Браеви пишувачки машини 

84.54/1 Апарати за умножување и машини за 
адресирање 
Ех. 
Апарати за умножување Браев текст 

85.12/6а Електрични пегли за пеглање, за по-
требите иа домаќинството 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 
Сл. 

Сл. 
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Ех. 
Пегли со автоматски регулатори на 
температурата, преодени за корис-
тење од страна на слепи лица 

85.13/11 Електрични апарати за жична теле-
фонија и телеграфија (вклучувајќи и 
апарати за телекомуникација по пат 
на преносен фреквентен систем) — 
друго 
Ех. 
Слушалки за телефонисти 

85.19/10 Електрични апарати за спојување и 
прекинување на електрични струјни 
кола, за заштита на електрични кола 
на споеви во електрични кола (на 
пример: прекинувач^ ре леи, Осигуру-
вачи, громобрани и задушувачи на 
пренапон, натикачи, подножја за цев-
ки, составни кутии); отпорници фикс-
ни или променливи (вклучувајќи и 
потенциометри), освен загреван от-
порници; печатени кола, командни 

ч табли (освен телефонски командни 
* табли) и контролни табли — друго 

Ех. 
Телефонски релеи, за користење од 
страна на слепи лица 

90.16/6 Инструменти за цртање, обележување 
и математичко сметање, машини за 
планирање, пантографи, сметачи-ши-
бери, диск-сметачи и слично; инстру-
менти за мерење или ^контрола, како 
и машини и апарати што не спаѓаат 
во кој и да било тарифен број на оваа 
глава (на пример: микрометри, шес-
тари, калибрарници, прачки за мере-; 
ње, машини за одмерување); 
Проектор^ на профили — друго 
Ех. 
— Браеви пишувачки табли 
— Метри и линејки со Браеви ознаки 
— Сметанки за користење од страна 

на слепи лица 
— Комбинирани табли за графикони 

и математички прикази, за корис-
тење од страна на слепи лица 

— Гарнитури за геометриско цртање, 
за користење од страна на слепи 
лица 

— Справи за обележување, за корис-
тење од страна на слепи лица 

— Таблици за множење, за користење 
од страна на слепи лица 
Рамки за меѓу линиско и Јмесуточ-
кесто пишување со Браево писмо 

— Аритметички и алгебарски основи, 
за користење од страна на слепи 
лица 

90.21 Инструменти, апарати и модели на-
менети исклучително за целите на де-
монстрирање (на пример, кај обучува-
ње или изложба), кои се непогодни за 
друга употреба 

Сл. 

Сл. 90.23/1 

90.23/2 

Ex. 
— Звучни топки за обучување на 

слепи за звучна ориентација 
— Магнетски музички негатори, за 

користење (обучување) од страна 
на слепи лица 

— Музички индикатори, за користе-
ње (обучување) од страна на слепи 
лица 

— Релјефни мапи со'Браеви знаци 

Термометри 
Ех. 
Браеви термометри 

Хидрометри и слични инструменти; 
термометру пирометри, барометру 
хигрометри, психометри, со или без 
уред за регистрација; комбинација на 
овие инструменти — друго 
Ех. 

Сл. 

Браеви барометри 

91.01/26 Рачни часовници • 
Ех. 
Браеви рачни часовници 

91.01/36 Џебни часовници 
Ех. 
Браеви џебни часовници 

91.02/2 Будилници 
Ех. 
Браеви будилници 

други 

други 

91,05 

Сл. 
Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

97.04/1 

Сл. 

Сл. 

Сл. 
Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Апарати за регистрирање на времето; 
апарата со часовнички или саатен ме-
ханизам (вклучувајќи и секундарен 
механизам) или со синхрон мотор, за 
мерење, регистрирање или на друг на-
чин покажување на времето 
Ех. 
— Браеви шаховски часовници 
— Сигнални сатови со ѕвоно, за кори-

стење од страна на слепи лица 
— Покажувани на временски интер-

вали, за користење од страна на 
слепи лица 

Карти за играње 
Ех. 
Карти за играње, за користење од 
страна на слепи лица 

97.04/5 . Предмети за друштвени игри, за игри 
на маса и панаѓурски друштвени игри 
за возрасни или деца (вклучувајќи ги 
и масите за билијар и масите за куг-
лање и реквизитите за пинг-понг) — 
друго 
Ех. 
Домини за користење од страна на 

t ' слепи лица 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

2. На увозот на производите од точка 1 на ова 
решение ќе се применува посебна такса во височи-
на од 2%. 
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3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист иа СФРЈ", 

Р. п. бр. 10 
9 јануари 19Т4 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедик, е. p. 

43. 

Врз основа на член 58 од Законот за оданочува-
ње на производи и услуги во прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72 и 28/73) и член 8 од 
Законот за привремено регулирање на плаќањето 
на основниот данок на надоместоци за услуги 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72, 22/73, 39/73 и 
2/74), во спогодба со сојузниот секретар за стопан-
ство, сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА [ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРО-

МЕТ НА ДРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилникот за примена на даночните стап-

ки и за начинот на водење евиденција, пресметува-
ње и плаќање на данокот на промет на производи и. 
услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/72, 4/73,13/73 
и 37/73) член 28 се брише. 

Член 2 
Во член 48 став 3 се менува и гласи: 
„Издавачот е должен пред пуштањето во про-

мет на производите од член 36 став 1 точка 7 од За-
конот од надлежниот републички односно покраин-
ски орган да прибави писмено мислење за тоа дека 
се во прашање такви производи. На книгите, брошу-
рите или другите публикации за кои е дадено мис-
лење дека не спаѓаат во тие производи, издавачот е 
должен да напечати (втисне) пред нивното пуштање 
во промет клаузула дека на тие производи се прес-
метува и се плаќа данок на промет на производи." 

Во став 6 во алинејата: „Други спортски и фис-
културни реквизити и опрема" пред' зборовите: 
„лична опрема" се додаваат зборовите: ,.рекети и 
топчиња за бадмингтон;". 

Во став 9 по зборот: „обори" се додаваат точка 
и запирка и зборовите: „врски и подножја со решет-
ки во штали, апарати за напасување (електрични 
„овчари"); базени за ладење млеко.; молекулатори и 
атомизери; батерии (метални и пластични) за несил-
ни и за гоење на пилиња; котли (казани) за варење 
храна за добиток; цистерни за течни ѓубриња и за 
сукрвица; уреди за наводнување; машини за кружење 
пченка; дрвени и пластични силоси за силажа; пре-" 
си за сено и слама од сите видови; самотоварни при-
колки и запрежни коли со гумени тркала". 

Член 3 
Во член 62 став 5 се брише. Досегашниот став 6 

станува став 5. 

Член 4 
Во член 72 став 7 зборовите: „или на каматата" 

се бришат, а во точ. 1 и 2 броевите: „1, 2 и 3" се за-
менуваат со броевите: „1 и 2". 

Во став 8 броевите: „1, 2 и 3" се заменуваат со 
броевите: „1 и 2", на двете места. 

Ст. 16 до 22 се бришат. 

Член 5 
Во член 81 став 3 се брише. 

Член 6 
Во член 82 став 2 се брише. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 5-223/1 
8 јануари 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

44. 

Врз основа на член 28 точ. 3, 6 и 7, член 30 
став 5 и член 31 од Царинскиот закон („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 22/73), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ 

ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

Член 1 
Во Правилникот за условите . и постапката за 

остварување на правото на ослободување од пла-
ќање на царина („Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/73) во член 6 став 1 точка 1 се менува и гласи: 

„1) потврда дека на работа во странство поми-
нал непрекинато најмалку две години или 24 месе-
ци во три години едноподруго. Потврдата може да 
ја издаде дипломатското или конзуларното прет-
ставништво, општинскиот завод за вработување 
преку кој работникот е упатен на работа во стран-
ство или домашната организација на здружениот 
труд што го упатила работникот на работа во .стран-
ство. Потврдата за членовите на екипаж на југо-
словенски бродови што сообраќаат со странство ја 
издава заповедникот на бродот односно домашната 
организација на здружениот труд чиј е бродот. 

Ако корисникот на повластицу не располага со 
потврдата во смисла на став 1 на оваа точка, вре-
мето поминато на работа во странство се докажува 
на друг соодветен начин (патна исправа, соодветна 
исправа на странска служба за социјално осигуру-
вање, странски работодавец и ел.);". 

Ст. 2, 3 и 4 се бришат. 
Досегашните ст. 5 до 14 стануваат ст. 2 до 11. 

Член 2 
Во член 10 став 1 точка 2 во шестиот ред, збо-

рот: „пијачките" се заменува со зборовите: „жесто* 
ките алкохолни пијачки". 

Член 3 
Во член 18 по став 9, се додава нов став 10, коЈ 

гласи: 
„Царинарницата што го заверила списокот ќе 

стави за тоа забелешка врз патната исправа, ќе гд 
назначи датумот и тоа ќе го завери со печатот на 
царинарницата." 

Досегашниот став 10 станува став 11, , 



Четврток, 17 јануари 1974 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-13969'1-73 
8 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

45. 

Врз основа на чл. 47 и бб од Законот за преми-
нување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист-, на СФРЈ ", бр. 
6/73), сојузниот секретар за народна одбрана из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА СЕИДБА НА ОДРЕДЕНИ ВИДО-
ВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ И САДЕЊЕ НА ОД-
РЕДЕНИ ВИДОВИ ОВОШКИ И ДРУГИ ДРВЈА ВО 
ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС И ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА 

ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС 

1. Се забранува: 
а) на земјиште со надморска височина до 500 m 

во граничниот појас: 
1) сеидба иа сите видови земјоделски култури 

и садење на сите видови овошки и други дрвја, ако 
со меѓународен договор не е одредено поинаку — 
во дел на граничниот појас во длабочина од 3 m од 
граничната линија; 

2) сеидба на сите видви земјоделски култури, 
освен ниските земјоделски култури (компир, репа, 
зеленчук, детелина, јачмен, пченица, овес и други 
земјоделски култури пониски од белите жита), како 
и садење на овошки и други дрвја вон населените 
места, освен лозја со ниски пенушки и одделни 
овошки и други дрвја на растојание помало од 
30 т , ако со меѓународен договор tie е одредено по-
инаку — во дел на граничниот појас од 3 до 50 m 
од граничната линија; -

3) садење на сите видови овошки и други дрвја 
на растојание помало од 30 m — во дел на гра-
ничниот појас од 50 до 100 гп од граничната линија; 

б) на земјиште со надморска височина над 500 -гп 
во граничниот појас: 

1) сеидба на сите видови земјоделски култури и 
садење на сите видови овошки и други дрвја, ако 
со меѓународен договор не е одредено поинаку — 
во дел на граничниот појас во длабочина 10 m од 
граничната линија; 

2) садење на сите видови овошки и други дрвја 
на растојание помало од 30 m — во дел на гранич-
ниот појас од 10 до 100 m од граничната линија. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
наредба, на делови на граничниот појас што се од 
посебно економско значење за пограничното насе-
ление, командата на армија, односно командата на 
военото подрчаје може, откако ќе прибави мислење 
од надлежниот орган на собранието на општината, 
да одобри сеидба на сите видови земјоделски кул-
тури, како и садење на лозја и овошки независно 
од условите од точка 1 На оваа наредба, ако оцени 
дека со таквата сеидба и со засадите не се нама-
лува можноста за нормално вршење на службата 
за обезбедување на границата, со тоа што и тогаш 
мора да се обезбеди наполно чист појас во длабо-
чина 3 m од граничната линија, 

3. Се забранува сеидба на сите видови на зем-
јоделски култури освен ниските земјоделски кул-
тури (вклучувајќи и бели жита), и садење на сите 
видови овошки и друга дрвја во појас широк 20 m 
од брегот на деловите на реките Мура, Драва, Мртва 

Тиса, Нера, Тимок, Бојана и другите помали реки, 
потоци и канали, што ја сочинуваат државната 
граница. 

На деловите на реките, потоците и каналите од 
став 1 на оваа точка можат, долж нивните брегови, 
во дворед да се садат овошки ц други дрвја^ заради 
спречување на одронување^ на брегот. 

4. Сопствениците, односно корисниците на зем-
јоделски земјишта во граничниот појас, се должни 
на засеаните површини да остават незасеана патека 
широка најмалку 1 m за движење на органите на 
обезбедувањето. 

Правецот на протегањето на патеката од став 1 
на оваа точка го одредува надлежната команда на 
граничната воена единица. 

5. Сопствениците односно корисниците на зем-
јоделски земјишта што се наоѓаат во граничниот 
појас надвор од населени места, се должни да ги 
прочистат оние делови на тие земјишта за кои тоа 
ќе го одреди надлежната команда на граничната во-
ена единица. 

6. Сопствениците односно корисниците на зем-
јоделски земјишта во граничниот појас, се должни 
на деловите на граничниот појас да ја отстранат 
покосената трева веднаш по косидбата, и тоа: 

1) на земјиште со надморска височина до 500 ш 
— во делот на граничниот појас длабок 3 m од гра-
ничната линија; 

2) на земјиште со надморска височина над 500 ш 
— во делот на граничниот појас длабок 10 m од 
граничната линија. 

7.-При прочистувањето на граничниот појасне 
мора да се врши целосна сеча на шумата, но мора 
да се проредат дрвјата и да се отстрани подрастот 
и сето она што ја спречува односно отежнува пре-
гледноста на граничниот појас. 1 

8. На деловите на граничниот појас на кои рас-
тат грмушки и други ниски растенија, како и на 
деловите на кои изникнал подраст по целосна сеча 
на шумата, мора да се отстранат грмушките, расте-
нијата и подрастот. 

По исклучок, на деловите на граничниот појас 
од став 1 на оваа точка можат да се остават млади 
дрвја, со тоа што растојанието од дрво до дрво да 
не биде помало од 30 ш. 

9. Дрворедите или дрвјата што ги штитат од 
одронување бреговите на граничните реки и езера 
и бреговите на реките и езерата што се просечени 
со граничната линија, не смеат, по правило, да. се 
проредуваат, туку само може да се отстрануваат 
шипјето, грмушките и подрастот, што ја попречуваат 
прегледноста на граничната линија. 

10. Прочистувањето на граничниот појас се вр-
ши секоја трета година во одредено време, и тоа: 

1) сечата на подрастот, шипјето, грмушките и 
другите ниски растенија — за време на нивната ве-
гетација; 

2) сечата на дрвјата (стеблата) во зимските ме-
сеци, односно во сезоната на сечата на поодделни 
видови дрвја; 

3) отстранувањето и палењето на некорисниот « 
плевел — во доцна есен или рана пролет. 

По исклучок, отстранувањето и палењето на 
некорисен плевел што бргу расте мора да се врши 
секоја година. 

Во оправдани случаи надлежната команда на 
граничната воша единица може да одобри да се из-
врши прочистување на граничниот појас и во друго 
време на годината што не е предвидено во став 1 
на оваа точка. v 

11. Сопствениците, односно корисниците на зем-
јоделски земјишта во граничниот појас се должни 
по прочистувањето на земјиштето посечените дрвја 
и другите растенија да ги изнесат од граничниот 
појас. 

Сопствениците односно корисниците од став 1 
на оваа точка, можат по прочистувањето на зем-
јиштето да ги спалуваат посечените некорисни рас-
тенија, ако за тоа добијат одобрение од надлежната 
команда на паничната воена единица под чиј над-
зор се врши спалување. 
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Ако сопствениците односно корисниците од став 
1 на оваа точка не можат од оправдани причини да 
прочистат одредени делови на земјиште (точка 5) 
ниту од граничниот појас да ги изнесат исечените 
дрвја и другите растенија или не можат да ги спа-
лат пасечените некорисни растенија, прочистување 
на тоа земјиште, изнесување на дрвјата и другите 
растенија, односно спалување на растенијата, ќе из-
врши надлежната гранична единица или друга е-
дииица на Југословенската народна 'армиј а. 

12. Ако сопствениците, односно корисниците на 
земјиште во граничниот појас без оправдани при-
чини не ги прочистат оние делови на земјиште чие 
прочистување го одредила надлежната команда на 
граничната воена единица (точка 5), или не ги из-
несат од граничниот појас посечените дрвја и дру-
гите растенија, или не ги спа лат посечените неко-
рисни растенија, а интересите на службата на обез-
бедувањето на границата налагаат неодложно извр-
шување на тие дејствија, нив, при претходно пре-
дупредување, ќе ги изврши надлежната гранична 
единица или друга единица на Југословенската на-
родна армија, на товар на сопственикот, односно 
корисникот на тоа земјиште. 

13. При прочистувањето на граничниот појас 
граничните единици и другите единици на Југосло-
венската народна армија можат, во оправдани слу-
чаи, да им дадат помош на сопствениците односно 
на корисниците на земјоделски земјишта. 

14. Одредбите од оваа наредба за прочистување 
на граничниот појас не се применуваат на лоз јата 
и стеблата на овошки што на денот на влегување-
то во сила-на оваа наредба постојат во граничниот 
појас. Тие лозја и овошки"не смеат да се обнову-
ваат, освен кога надлежната команда на армијата, 
односно командата на военото подрачје тоа ќе го 
одобри (точка 2), но можат да се користат до нив-
ното изумирање. 

15. За спроведувањето на оваа наредба, со оства-
рување на полна соработка со надлежните државни 
органи и со Другите органи и организации, во зоната 
на својата надлежност се грижи командата на арми-
јата, односно командата на военото подрачје, која, 
во согласност со важечките прописи, планира и неоп-
ходни парични средства за покривање на матери-
јалните издатоци што ќе произлезат од спроведува-
њето на нејзините одредби. 

16. Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари 
ќе се казни за прекршок организацијата на здру-
жениот труд или друго праино лице: 

1) ако изврши сеидба на земјоделски култури 
или садење на овошки и други дрвја спротивно на 
одредбите од точ. 1, 2 и 3 на оваа наредба; 

2) ако во граничниот појас не остави незасеана 
патека за движење на органите на обезбедувањето 
(точка 4); 

3) ако не ги прочисти деловите на граничниот 
појас што ќе ги одреди надлежната команда на 
граничната воерт единица (точка 5); 

4) ако од граничниот појас не ја отстрани по-
косената трева веднаш по косидбата или ако не ги 
отстрани посечеиите дрвја, грмушки и други ниски 
растенија (точ. 6 до 8 и 11 став 1); 

5) ако граничниот појас го прочисти спротивно 
на одредбите на точка 10 од оваа наредба; 

6) ако без одобрение на надлежната команда на 
граничната воена единица во граничниот појас спа-
ли посочени некорисни растенија (точка 11 став 2). 

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорното лице во работната организација 
или во друго правно лице со парична казна од 200 
до 2.000 динари. 

Со парична казна од 200 до 2.000 динари или со 
казната затвор до 60 дена ќе се казни за прекршок 
и поединец за дејствијата под 1 до 6 став 1 на оваа 
точка. 

17. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за забрана на 
сеидба определени видови земјоделски култури и са-

дење определени видови овошки и Други дрвја во 
граничниот појас и за прочистување на граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/66). 

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

P. в. п. бр. 81 
25 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за народна одбрана 
генерал на армија, 

Никола Љубичиќ, е. р. 

46. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за ком-
пензација на производителите на вештачки ѓубриња 
во 1974 и 1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/73), во спогодба со сојузниот секретар за финан-
сии, сојузниот секретар за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕН-

ЗАЦИЈА ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

1. Организациите на здружениот труд што про-
изведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња (во 
натамошниот текст: корисници на компензација) ја 
остваруваат компензацијата за вештачки ѓубриња 
.од точ. 2 и 4 на Одлуката за износот и за условите 
за давање компензација на име разлика во цената 
на вештачките ѓубриња („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 71/73) — (во натамошниот текст: Одлуката) врз 
основа на барањето за компензација поднесено до 
Службата на општественото книговодство кај која 
имаат жиро-сметка. 

2. Одредувањето на активната хранлива мате-
рија на азот (N) и на активната хранлива матер ја 
на фосфор (Р2О5) во единечни, мешани и комплекс-
ни ѓубриња се врши според важечките прописи за 
минималните и максималните состојки и за другите 
особини на одделни видови вештачко ѓубре. 

3. На корисниците на компензација им се одо-
брува компензација за вештачко ѓубре продадено и 
испорачано непосредно на индивидуални земјодел-
ски производители под услов вештачкото ѓубре да 
го продале по цените формирани според важечките 
прописи за цените и маржите. 

Основната организација на здружениот труд 
што произведува или увезува вештачко ѓубре може 
на основна организација на здружениот труд што 
го продава тоа ѓубре а се наоѓа во состав на иста 
организација на здружениот труд, да го засмета ѓу-
брето најмногу по цената по која им го продава од-
носното ѓубре на други организации на здружениот 
труд (нето фактурна цена). 

Организацијата на здружениот труд, односно 
основната. организација на здружениот труд што 
им продава вештачко ѓубре на индивидуални земјо-
делски производители, ја формира продажната цена 
за такво вештачко ѓубре на тој начин што нето 
фактурната цена ја намалува за износот на компен-
зацијата а ја зголемува за износот на зависните тро-
шоци, та врз добиениот износ засметува маржа до 
пропишаниот износ. 

Како организација на здружениот труд што се 
занимава со земјоделско производство се подразби-
ра и организација на здружениот труд што се зани-
мава со производство на храна за добиток. 

4. Кон барањето за компензација за вештачко 
ѓубре од домашно производство корисникот на ком-, 
пензацијата приложува: 

1) фактура односно копија на фактурата за 
продажба на вештачко ѓубре во која, покрај друго-
то, мора да биде наведена продажната цена на ѓу-
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брето за една тона, намалена за износот на компен-
зацијата за вкупната количина, посебно за секој 
вид ѓубре, и назначено дека ѓубрето е од домашно 
производство и дека се продава по цените што се 
формирани според важечките прописи за цените и 
маржите во прометот на вештачки ѓубриња — на-
малени за износот на компензацијата, и дека веш-
тачкото ѓубре купено по компензирани цени може 
да се користи само за земјоделско производство во 
Југославија; 

2) доказ за испораката на вештачкото ѓубре 
(товарен лист испратница, исправа за преземање и 
ел). Ако се приложува како доказ испратница или 
исправа за преземање, таа мора да содржи: назив 
на купувачот, вид на ѓубрето и количина изразена 
во тони, потпис на овластеното лице на примателот 
и број на неговата лична карта, регистарски број на 
превозното средство со кое е превезено ѓубрето, ако 
е превезено ѓубрето, како и печат и потпис на 
овластеното лице на корисникот на компензацијата; 

3) препис на декларацијата, според важечкиот 
пропис , за декларацијата на вештачки ѓубриња — 
за испорачано вештачко ѓубре; 

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

Како железничка станица на производителот на 
ѓубрето од точка 3 став 2 на Одлуката се подразби-
ра и местото на натоварот во вагон во фабриката, 
односно во погон на фабриката. 

5. Кон барањето за компензација за вештачко 
ѓубре од увоз корисникот на компензацијата при-
ложува: 

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

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

Службата на општественото книговодство кај 
која корисникот на компензацијата има жиро-смет-
ка ја пресметува разликата во цените и компенза-
цијата од точка 4 ст. 2 и 3 на Одлуката. Пресмету-
вањето на компензацијата за вештачко ѓубре од 
увоз кај единечни ѓубриња, азотни и фосфорни, се 
врши врз основа на негативната разлика помеѓу 
набавната цена по единица на активна хранлива 
материја, наголемена за сите трошоци од точка 6 
на оваа наредба, и продажната цена по единица на 
активна хранлива материја на такво или слично 
ѓубре од домашно производство, намалена за из-
носот на компензацијата — која за азот (N) изне-
сува 3,042 динари а за фосфорна компонента (Р2О5) 
— 2,574 — за еден килограм. 

За мешани и комплексни ѓубриња од увоз из-
носот на компензацијата се одредува во смисла на 
Одлуката за одредување максимални цени за ве-
штачки ѓубриња и пестициди („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/73). 

6. При пресметувањето на разликата помеѓу 
набавивте цени на вештачкото ѓубре од увоз и про-
дажните цени на исто или слично ѓубре од домаш-
но производство, намалени за износот на компен-
зацијата, за формирање на набавките цени, Служ-
бата на општественото книговодство му признава 
на корисникот на компензацијата: 

а) трошоци до југословенската граница, и тоа:--
1) вредност на вештачкото ѓубре според факту-

рата на странскиот добавувач; 
2) осигурување на вештачкото ѓубре според по-

лисата; 
3) возарина до југословенската лука, односно 

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

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

5) провизија на странска банка; 
б) трошоци во-Југославија, и тоа; , 
1) цровизија на банката; 

2) редовна камата на кредитите врз вредноста 
на вештачкото ѓубре франко југословенската Гра-
ница, за периодот на користењето на кредитот, а 
најмногу до 90 дена од денот на почетокот на ко-
ристењето на кредитот; 

3) трошоци на претпријатието на луки и при-
станишта, според важечката тарифа; 

4) шпедитере™ трошоци — до 1,20 динари за 
една тона ѓубре, без оглед на видот на превозот 
(копнен или воден). Во овие трошоци се вклучени 
и трошоците на шпедитерот во врска со прифаќа-
њето, депонирањето и испраќањето на вештачкото 
ѓубре на купувачите; 

5) трговски рабат, кој се признава до височина-
та на рабатот што го дава домашната индустрија 
на ѓубриња за истовидни ѓубриња. За ѓубрињата 
што не ги произведува домашната индустрија раба-
тот се признава во височината на рабатот за слич-
ни ѓубриња од домашно производство; 

6) маржа според одредбите од Одлуката за мар-
жите во прометот на вештачки ѓубриња („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 7/69); 

7) трошоци за складирање — до 35 динари за 
една тона ѓубриња, ако за складирање на увезените 
количини на вештачко ѓубре претходно е приба-
вена писмена согласност од Сојузниот секретаријат 
за земјоделство; 

8) царина според важечката царинска тарифа и 
трошоци во врска со царинењето, ако се платени; 

9) трошоци за пакување — до 35 динари за ед-
на тона ѓубре, што е увезено како непакувано ве-
штачко ѓубре; 

10) ефективни трошоци за истоварување и пов-
торно натоварување на претегот, со спецификација 
на вагонот со кој е извршен претоварот; 

11) надоместок што Службата на општествено-
то книговодство ќе го наплати на име трошоци за 
пресметување на разликата во цените и компенза-
цијата; 

12) осигурување на вештачкото ѓубре во Југо-
славија според полиса. 

7. Ако Службата на општественото книговодст-
во утврди дека барањата за компензација за ве-
штачки ѓубриња од домашно производство и од 
увоз во поглед на пресметувањето на компензаци-
јата и потполноста на приложената документација 
со исправни, го одобрува износот на компензација-
та во корист на жиро-сметката на корисникот на 
компензацијата, и тоа: 

1) за вештачки ѓубриња од домашно производст-
во — на товар на жиро-сметката за извршување на 
буџетот на федерацијата — компензација, бр. 
60811/630-11-1/754-1 — Компензација за вештачки 
ѓубриња од домашно производство; 

2) за вештачки ѓубриња од увоз — на товар на 
жиро-сметката за извршување на буџетот на фе-
дерацијата — Компензација, бр. 60811-630-11-1/754-2 
— Компензација за вештачки ѓубриња од увоз. 

8. Ако кон барањето за компензација се прило-
жуваат прописи на оригинални исправи (фактура 
и др.), тие мораат да бидат потпишани од овласте-
ните лица и врз нив мора да биде втиснат печатот 
на корисникот на компензацијата, а оригиналните 
исправи се поднесуваат на увид. 

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

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

Бр. 8-211/1 
9 јануари 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

земјоделство 
Иво Куигграк, е. р. 
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47. 

Врз основа на член 4 став 3 на-Законот за раз-
војните премии и за обезбедување на средства за 
исплата на тие премии („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/73), сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ ЗА ИСПЛАТИ НА РАЗВОЈНИТЕ 

ПРЕМИИ ВО 1974 И 1975 ГОДИНА 

1. Средствата на републиките и .автономните 
покраини за исплатување на развојните премии но 
1974 и 1975 година се пресметуваат, согласно одред-
бата од член 2 на Законот за развојните премии и 
за обезбедување иа средства за исплата на тие 
премии (во натамошниот текст: Законот), со при-
мена на стапката од 4% врз остварените приходи 
на републиките и автономните покраини од основ-
ниот данок на промет од тар. број 1 на Тарифата на 
основниот данок на промет, која е составен дел на 
Законот за оданочување на производи и услуги во 
прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72 
и 28/73), а што се уплатува кај Службата на опште-
ственото книговодство на сметката број 840-2185 — 
Основен данок на промет на други производи што 
служат за крајна потрошувачка (тар. број 1). 

2. Пресметувањето и уплатувањето на средства-
та од точка 1 на оваа наредба ги врши Службата на 
општественото книговодство во роковите утврдени 
во точка 64 став 1 на Наредбата за уплатување на 
приходите на општествено-политичките заедници, 
интепесните заедници и фондовите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 71/73). 

3. Средствата пресметани според точка 1 на оваа 
наредба ќе ги пренесува Службата на општествено-
то книговодство врз посебна сметаа број 60811-789 — 
Други средства со посебна намена на општествено-
-политичките заедници, партија 2159 — Здружени 
средства на републиките и автономните покраини 
за исплати на развојните премии, што се води кај 
Службата на оштественото книговодство на Југо-
славија. 

4. Средствата за исплатување на развојните 
премии, пресметани според член 2 став 2 на Зако-
нот од 1 јануари 1974 година до денот на влегува-
њето во сила на оваа наредба, републиките и авто-
номните покраини ќе ги уплатат на посебната смет-
ка од точка 3 на оваа наредба во рок од 15 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа наредба. По-
датоците потребни за пресметување на тие средства 
ќе ги обезбедат надлежните служби на општестве-
ното книговодство, што се грижат и за навременото 
уплатување на тие средства. 

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

Бр. 7-44/1 
3 јануари 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

48. 

Врз основа на член ЗИ став 2 од Царинскиот 
закон (..Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), сојуз-
ниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАВАЊЕ ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО УВЕЗЕНИ СТОКИ 

1. Во Наредбата за условите за ослободување 
од давање обезбедување за привремено увезени 

стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/73) во точка 
1 во одредбата под 2 под ѓ) на крајот точката и за-
пирката се заменуваат со точка и се додава нова 
реченица, која гласи: „Странски државјани — чле-
нови на постојани комисии за вработување на југо-
словенски граѓани во странство при Сојузното биро 
за работите на вработувањето, наместо гаранција 
поднесуваат потврда од Сојузното биро за работите 
на вработувањето, дека патничките моторни возила 
и предметите за домаќинство се увезуваат за потре-
бите на странските државјани — членови на по-
стојаните комисии за вработување на југословенски 
граѓани во странство при Сојузното биро, и дека 
тие патнички моторни возила и тие предмети при 
заминувањето на тие странски државјани од Југо-
славија ќе се вратат во странство;". 

Во одредбата под 5 на крајот точката се заме-
нува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
одредба под 6, која гласи: 

„6) за основните средства што привремено ги 
увезуваат врз основа на член 305 став 2 од Царин-
скиот закон, ако се во прашање случаите од член 
14 точ. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на Уредбата за условите за 
привремен увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/73) — корисниците на општествени средства/4 

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

Бр. 3-131/1 
10 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

49. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за ос-
новните права на борците од Шпанската национал-
ноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 
и 40/73), сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО 
ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА БОРЦИТЕ 
ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДМТЕЛ-
НА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 

ГОДИНА 

1. На борците од Шпанската националноослобо-
лите лна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина, годишното парично примање за закрепнува-
ње им се зголемува за 20%, и така зголемено ќе се 
исплати во 1974 година во износ од 2.400 динари. 

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

Бр. 7-73/1 
8 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за труд и социјална политика, 

Вуко Драгашевић, е. р. 
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50. 

Врз основа на член 19 став 2 од Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 
40/73), сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО 
ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА НОСИТЕЛИ-
ТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" ЗА 

1974 ГОДИНА 

1. На носителите на „Партизанска споменица 
1941" годишното парично примање за закрепнување 
им се зголемува за 20°/о, и така зголемено ќе им 
се исплати во 1974 година во износ од 2.400 динари. 

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

Бр. 7-74/1 
8 јануари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за труд и социјална политика, 

Вуко Драгашевић, е. р. 

51. 

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за вое-
ните 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 СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОД-

БРАНА ЗА 1974 ГОДР1НА 

За арбитри на Воената стопанска арбитража при 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана за 1974 
година се именуваат: 

1) Јовановиќ д-р Илија, ПОЛКОВНИК на Правната 
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 Прав-
ната служба во Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, 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) Беџети Фахридин, директор на Тутунскиот 
комбинат Гњилане; 

7) Цариќ д-р Славко, декан на Правниот фа-
култет во Нови Сад; 

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

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

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

11) Гамулин Тонко, капетан на долгата пловидба 
во Јадранска слободна пловидба, Сплит; 

12) Ивановиќ д-р Бранислав, член на Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора; 

13) Јовановиќ д-р Миодраг, полковник на Фи-
нансиската служба во Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана; 

14) Коруноски Слободан, потполковник на Ин-
тендантската служба во Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана; 

15) Лакиќ Урош, ПОЛКОВНИК на Финансиската 
служба во Сојузниот секретаријат за народна од-
брана; 

16) Лозо д-р Богдан, професор на Правниот фа-
култет во Сараево; 

17) Лупшиќ д-р Горѓе, секретар на Надворешно-
трговската арбитража при Сојузната надворешно-
трговска комора, Белград; 

18) Марковиќ д-р Мило, декан на Економскиот 
факултет во Титоград; 

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

20) Милиќ Радимир, дипломиран инженер, ПОЛ-
КОВНИК на Градежната служба во Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана; 

21) Омахен Иван, дипломиран инженер, полков-
ник на Градежната служба во Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана; 

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

23) Рошкар Александар, генерален директор на 
Претпријатието „Словенијасадје", Љубљана; 

24) Станишиќ Радивој, дипломиран инженер, 
професор на Машинскиот факултет во Сараево; 

25) Стојановиќ Андра, генерален директор на 
Градското сообраќајно претпријатие Белград; 

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

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

28) Тарановски Трајко, потполковник на Финан-
сиската служба во Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана; 

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

30) Врбавац т г Гуро, дипломиран инженер, пол-
ковник во Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Р. в. п. бр. 82 
27 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за народна одбрана 
генерал на армија, 

Никола Љубичић, е. р. 

52. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СфРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ПЕКАРСКИ КВАСЕЦ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 октомври 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за пекарски квасец, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за; — 
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1) пекарски квасец, пакување од 1/2 kg до 5 
динари/kg; 

2) пекарски квасец, мињон пакување од 25 до 
50 g до 7 динари/kg; 

3) сув пекарски квасец, пакување од 11 g до 0,60 
динари/парче. 

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, што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 850/1 од 10 јануари 
1974 година. 

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

Претставници на производителите: Иднустрија 
шеќера и врења „Димитрије Туцовиќ" — Бел-
град, Индустрија врења — Тузла, „Сегестика" 
— Сисак, „Пелагонија" — Битола, „Унион" — 
Љбуљана, Фабрика пива и квасца — Светоза-
рево, „Плива" — Загреб и „Колинска" — Љу-
бљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Це-
нтропром" — Белград, „Морава" — Светозарево, 
Опќе трговачко подузеќе — Сисак, „Унион" 
Пивоварна ин товарна квасца — Љубљана, По-
словно удружење произвоѓача шпирита, квасца 
и СОг гаса — Белград, „Пеела" — Загреб, „Жи-
топромет" — Приштина, „Жито-Македонија" — 
Скопје, „Атекс" — Белград, „Житопромет" — 
Крагуевац, „Житокомбинат" — Тузла, „Шумади-
ја" — Крагуевац, „Тргопромет" — Суботица, „Сла-
вија" — Нови Сад, „Центроколонијал" — Нови 
Сад, „Тргопромет" — Таково, „ИЈнпекс" — Зени-
ца, „Колинска" — Љубљана и „Меркатор" — 
Љубљана. 

53. 
Брз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ТЕСТЕНИНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 5 септември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за тестенини, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат 
и тоа за: 
1) тестенината без јајца: ' ; Дин/kg 

— ринфуза 4,70 
— пакувана 1 kg 5,13 
— пакувана 1/2 kg 5,39 
— пакувана 1/4 kg 5,65 

2) тестенината со јајца: Дин/kg 
— ринфуза 7,00 
— пакувана 1 kg ј 7,42 
— пакувана 1/2 kg 7,68 
— пакувана 1/4 kg 7,94 

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, што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 770/1 од 10 јануари 
1974 година. 

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

ЈСФРЈ«, 

Претставници на производителите: „Млинпред" 
— Нови Сад, „Житопромет" — Мостар, „Жито-
Македонија" — Скопје, „Јадранка" — Задар, 
„Бачванка" — Сента, „Прерада" — Сплит, 
„Житокомбинат" — Бачка Топола, „Кроација** 
— Осиек, „Неретвански Партизан'* — Метковиќ, 
„Житопрерада" — Бихаќ, „Житокомбинат44 — 
Загреб, „Жито" — Љубљана, ППК — Риека, 
„Интес" — Марибор, „3. Јануар" — Пула, „Жи-
топромет" — Сараево, „Млинотест" — Ајдов-
шчина и „Фиделинка" — Суботица. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 43 
купувачи-потрошувачи назначени во посебниот 
прилог кон спогодбата, која се наоѓа во доку-
ментацијата на Стопанската комора на Југо-
славија. 

54. 

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 прозводителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ВО ПРАВ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 16 август 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за јајца во прав, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоката продажна цена за јајца во прав 
да изнесува до бб дин/kg. 

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 што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 771/2 од 10 јануари 
1974 година. 

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

Претставници на производителите: „Војводина-
продукт" — Инѓија, „Агрокомбинат" — Загреб, 
„Помурка" — Мурска Собота и „Деламарис" — 
Изола. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ин-
тес" — Марибор, „Млинотест" — Ајдовшчииа, 
„Жито" — Љубл>ана, „Електромлин" — Пула, ППК 
— Риека, „Јадранка" — Задар, „Житопрерада" 
— Бихаќ, „Житокомбинат" — Загреб, „Прерада" 
— Сплит, „Неретвански Партизан" — Метковиќ, 
„Житопромет" — Мостар, „Житопромет" — Са-
раево, „Жито-Македонија" — Скопје, „Кроација" 
— Осиек, „Фиделинка" — Суботица, „Житоком-
бинат" — Бачка Топола, „Житопромет"— Сента 
•и „Данубиус" — Нови Сад. 

55. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

с п о г о д б а : 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

АЛКОХОЛНАТА ПИЈАЧКА — МАСТИКА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на ротрошувачите на 29 октомври 1973 
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година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за алкохолната пијачка — ма-
стика, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, до 35%. 

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 што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 993/1 од 4 јануари 
1974 година. 

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

Претставници на производителите: „Грозд" — 
Струмица, „Винојуг" — Гевгелија, „Тиквеш" — 
Кавадарци, „Лозар" — Битола и „Црвена ѕвез-
да" — Штип. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 23 
купувачи — потрошувачи назначени во посеб-
ниот прилог кон спогодбата, што се наоѓа во 
документацијата на Стопанската комора на Ју-
гославија. 

56. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ШПИРИТУС ОД МЕЛАСА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 1 октомври 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за шпиритус од меласа, со тоа 
што производител ските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоките продажни цени да изнесуваат, 
и тоа за: 

Дин/Н1° 
1) рафинада 6,06 
2) токови I и III 3,89 

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, што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр.' 828/1 од 10 јануари 
1974 година. 

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

Претставници на производителите: Комбинат 
шеќера и врења „Димитрије Туцовиќ" — Бел-
град, Творница уља и шпирита — Брчко, „Се-
гестика" — Сисак, „Маријан Вадел" — Загреб, 
ПИК „Пелагонија" — Битола, Фабрика пива и 
алкохолних пиќа — Зрењанин, Пољопривредно 
индустриски комбинат — Пеќ, „Плива" — За -
греб и Индустријско пољопривредни комбинат 
— Црвенка. 
Претставници на купувачите—потрошувачи: 
„Словенија вино" — Љубљана, „Дана" — Мирна, 
„Маријан Вадел" — Загреб, „Навип" — Земун, 
„Мараска" — Задар, „Талис" — Марибор, „Зве-
чево" — Славонска Пожега, „Сегестика" — Си-
сак, „Суботичанка"^ — Суботица, „Центропром" 

— Белград, „Емона" — Љубљана, „Хромос" — 
Загреб, „Етол" — Цеље, „Луксол" — Зрењанин, 
„Винопродукт" — Загреб, „Венац" — Црвенка, 
„Кемо" — Љубљана, „Петовија" — Птуј, „Сло-
венија Саѓе" — Љубљана, „Лек" — Љубљана, 
„Плива" — Загреб, „Неретва" — Опузен и „Ма-
кедонија вино" — Белград. 

57. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НОСАЧ 
НА БАГАЖ И СКИИ, ОД ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ 

ПРИБОР ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ И ЗА 
ПНЕВМАТИЦИ 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 31 октомври 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за носач на багаж и скии, од 
одредени видови прибор за подмачкување и за пнев-
матици, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени во просек за 19,5%, при 
постојните услови на продажбата, а според Ценов-
никот што е составен дел на спогодбава. 

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 што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 670/3 од 27 декември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: „ФАДИЛ" — 
Бечеј. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ју-
гоауто" — Белград, „Агроопрема" — Белград, 
„РК" — Белград, „Југобицикл" — Белград, „Ју-
гоаграр" — Нови Сад, „АгровојБодина" — Нови 
Сад, „Аутопромет" — Ниш, „Ратар" — Зрења-
нин", „Аутохрватска" — Загреб, „Аутодубрава" 
— Загреб, „Ауто-Македонија" — Скопје, „Слове-
нија авто" — Љубљана, „Волан" — Љубљана и 
„Агротехника" — Љубљана. 

58. 

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 производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ТРОН КРАФТ-ЛАЈНЕР ХАРТИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 25 октомври 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за натрон крафт-лајнер хартија, 
со тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоката продажна цена 
за натрон крафт-лајнер хартија да изнесува до 5,22 
дин/kg. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1119/1 од 27 декември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: Творница 
сулфатне целулозе и папира — Плашки и 
Творница целулозе, натрон-папира и амбалаже 
— Маглај. 
Претставници на̂  купувачите-потрошувачи: 
„Ивица Ловинчиќ" — Загреб, Комбинат „Ве-
линче" — Белишќе, Комбинат „Било — Кал-
ник" — Копривница, Картонка „Авала" — Бел-
град, „Душан Петронијевиќ" — Крушевац, „Фо-
ма" — Владичин Хан, „Картонажна товарна" — 
Љубљана, Картонажа — Маглај, „Стеван Фи-
липови^' — Валево, Творница духана и амба-
лаже — Ровињ, „Имград" — Љутомер и „Липо-
вица" — Липљан. 

59. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителите PI претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

ТРОН-ХАРТИЈА 
1. Претставникот на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 23 ноември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за натрон-хартија, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, и тоа 
за: 
1) натрон-хартија за кабли, изолациона до 15°/о 
2) натрон-хартија за гумирање до 15% 
3) натрон-хартија за битуменизирање до 15% 
4) натрон-хартија за брусни производи до 15% 
5) натрон креп-хартија до 15% 
6) натрон-хартија за ќибрити до 15% 
7) натрон-хартија Друга, еднострано 

мазна до 15% 
8) натрон-хартија бојосана, еднострано 

мазна до 15% 
9) обвивни полунатрон, еднострано мазен до 15% 

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 што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде- согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1275/1 од 27 декем-
ври 1973 година. 

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

Претставник на производителите: Творница 
сулфатне целулозе, натрон-папира и амбалаже 
— Маглај. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Грмеч" — Белград, „Ивица Ловинчиќ" — Заг-
реб, „Хромос-Катран-Кутрилин" — Загреб, 
„Карбон" — Загреб, „Драва" — Осиек, Издело-
валница гумиранега папирја — Белење, „Па-
пирографика" — Љубљана, „Папир" — Белград, 
„Аеро" — Цеље, „Јединство" — Грачаница, Па-
пиропромет" — Маглај, Графичко предузеќе 
Маглајске картонаже — Маглај, Фабрика це-
лулозе и папира „Матроз" — Сремска Митро-
вица, „Моша Пијаде" — Светозарево и Комби-
нат „Белишќе" ~ Белишќе. 

60. 
Врз основа на член 22 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен лис;г на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ДЕНИ ВИДОВИ ТАЛОВИ ВЕРИГИ 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 14 ноември 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за одредени талови видови вериги, 
со тоа што производителите организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, во просек за 12%, а според Ценовникот што 
е составен дел на спогодбава. 

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, што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 741/1 од 27 декември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: „Филип Кља-
јиќ" — Крагуевац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Уд-
ружена метална индустрија — Белград, „Змај" 
— Земун, Фабрика мотора „Први мај" — Бел-
град, Индустрија мотора — Раковица и Индус-
трија машина и трактора — Нов Белград. 

61. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

НИ ЛЕСТВИЦИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 октомври 1973 
година склучија и потпиша^ Спогодба за промена 
на затечените цени за дрвени лествици, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата во про-
сек, и тоа за: 

1) противпожарни лествици за 27,6% 
2) лествици за општа употреба за 28,0% 

а според Ценовникот што е составен дел на спогод-
бава. 

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 што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1181/1 од 4 јануари 
1974 година. 

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

Претставник на производителите: Товарна 
шпортнега ороѓа „Елан" — Бегуње на Горење-
кем. 
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Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ва-
троспрем" — Белград, „Ватротехна" — Загреб, 
„Гасилска опрема" — Љубљана, „Унима" — 
Сараево, - „Меркур" — Крањ и „Металка" — 
Љубљана. 

62. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставникот на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АВТО-
КАМП ПРИКОЛКИ „БРАЌО" И ЗА ОДРЕДЕНИ 

ВИДОВИ МОНТАЖНИ АВТОГАРАЖИ 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 11 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за автокамп приколки „Бра-
ќо" и за одредени видови монтажни автогаражи, со 
тоа што производителските организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, и тоа за: 
1) автокамп приколки „Браќо" до 17%, 
2) монтажни автогаражи од поцинкуван лим, ди-

мензии: 4800 X 2800 X 2000 и 5800 X 2800 X 2000, 
до 14%. 

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 што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 673/4 од 27 декември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: Метална ин-
дустрија „Браќа Кошулчеви" — Титов Велес. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Бродоимпекс — Белград, „Емона" — Љубљана, 
„Ауто-Македонија" — Скопје, „ДАБ" — Титов 
Велес, „Босна ауто" — Сараево, „Треска" Пос-
ловни центар — Загреб и „Радиоелектро" — 
Крушевац. 

63. 

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 производите-
лите и претсавниците на потрошувачите склучуваат 

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

ЖАРСКО-КАЗЕИНСКИ БОИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 3 ноември 1972 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за кожарско-казеински бои, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата 

просек за 30%, а според Ценовникот што е соста-
вен дел на спогодбава. 

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 што се предвидени бо спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 995/1 од 4 јануари 
1974 година. 

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

Претставници на производителите: „Карбон" — 
Загреб и „Хелиос" — Домжале. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: То-
варна усња — Шоштањ, Творница коже „Ал-
мерија" — Загреб, Творница коже „Цибалија" 
— Винковци, Индустрија коже „Борис Кидрич" 
— Битола, Индустрија^ коже „Ѓука Димиќ" — 
Ниш, „Технохемија" — Белград, „Кемобоја" — 
Загреб, „Кемо" — Љубљана, „Слога" — Загреб, 
и Индустрија усња — Врхника. 

64. 

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

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

ТАНИН 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 ноември 1973 
година склучија^ потпишаа Спогодба за промеа на 
затечените ценила танин, со тоа што производител-
ските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, така што најви-
соките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) костенов екстракт, обичен 
2) костенов екстракт, засаден 
3) монтин 
4) танивин 

до 10,50 дин/kg 
до 11,00 дин/kg 
до 9,50 дин/kg 
до 13,00 дин/kg 

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, што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 533/1 од 28 декември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: Инду етри јеки 
комбинат „Конус" — Словенске Коњице. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Кожара „Куманово" — Куманово, „Истравино-
-експорт" — Риека, Товарна усња — Шоштањ, 
„Партизан" — Познановец, Творница коже — 
Осиек, Товарна усња — Словењ Градец, Твор-
ница коже — Бања Лука, „Етерна" — Кула, Фа-
брика коже — Рума, „Технохемија" — Бел-
град, „ИНА-Нафтаплин" —- Загреб, Југокера-
мика — Загреб, „Кемобоја" —- Загреб, Уток 
Камник и „Агроопрема" — Белград. 
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65. 

Брз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставникот на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРЕ-
ЧИСТУВАЧИ НА МАСЛО И ЗА ВЛОШКА НА 

ПРЕЧИСТУВАЧИ НА ВОЗДУХ 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавникот на потрошувачите на 8 декември 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за пречистувачи на масло и за 
влошка на пречистувачи на воздух, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни це-
ни во просек за 11°/о,,при постојните услови на про-
дажбата, а според Ценовникот што е составен дел 
на спогодбава. 

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 што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 814/1 од 27 декември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: ФРАД — Алек-
синац. 
Претставник на купувачите-потрошувачи: Д в а -
десет први мај" — Белград. 

бб. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставникот на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДРЕ-
ДЕНИ ВИДОВИ КАРБУРАТОРИ И ПУМПИ ЗА 

ВОДА ЗА МОТОРИ НА ВОЗИЛА 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавникот на потрошувачите на 6 декември 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за одредени видови карбуратори и 
пумпи за вода за мотори на возила со тоа што про-
изводител ските организации на здружениот труд да 
јможс^ да гк зголемат своите затечени продажни це-
ни, ЕП; постојните услови на продажбата, во просек 
за 11 - а според Ценовникот што е составен дел на 
спогодува. 

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, што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 748/1 од 27 декември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: Индустрија 
прецизне механике — Белград. 
Претставник на купувачите-потрошувачи: Фаб-
рика мотора .Двадесет први мај" — Белград. 

67. 

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

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

ТРОН-ХАРТИЈА ЗА НАТРОН ВРЕЌИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 октомври 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за натрон-хартија за натрон 
вреќи, со тоа пто производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоката продажна цена 
за натрон-хартија за натрон вреќи да изнесува до 
5,24 дин/kg. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите, што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1069/1 од 27 декември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: Творница 
сулфатне целулозе, натрон-папира и амбалаже 
— Маглај. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Ивица Ловинчиќ" — Загреб, „Литопапир" — 
Чачак, „Јединство" — Грачаница и „Комуна" — 
Скопје. 

68. 

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

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

ТРОН ВРЕЌИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 ноември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за натрон вреќи, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цепи, при постојните услови на продажбата, до 137о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под ЈЧ:ло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузкгот 
завод за цени, со решение бр. 1207/1 од 27 декември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: Творница 
сулфатне целулозе, патрон папира и амбалаже 
— Маглај. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 152 
купувачи-потрошувачи назначени во посебниот 
прилог кон Спогодбава, кој се наоѓа во доку-
ментацијата на Стопанската комора на Југосла-
вија. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Упатството за измени 
и дополненија на Упатството за начинот за утвр-
дување на просечната годишна вредност на залихите 
и за начинот за утврдување на сопствените средства 
и па кредитите за трајни обртни средства („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 70/73), се потпаднале до-
лунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПРОСЕЧНАТА ГОДИШНА ВРЕДНОСТ 
НА ЗАЛИХИТЕ И ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И НА КРЕДИ-

ТИТЕ ЗА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА 

Во точка 2 во изменетата точка 3 став 1 одредба 
под 2, наместо зборовите: „(дел на контото 993)" 
треба да стои: „(дел на контото 933)". 

Во точка 3 во изменетата точка 4 став 6 наместо 
зборовите: „став 2" треба да стои: „став 1". 

Во точка 8 во изменетата точка 11, што стана 
точка 9, став 3 наместо зборовите: „став 2" треба да 
стои: „став 1". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 8 јануари 1974 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 26 
СТАВ 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА 
РАБОТАТА, КРИТЕРИУМИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА 
РАСПРЕДЕЛБАТА НА УЧИЛИШНИОТ БУЏЕТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГАНИМЕТЕ ТЕРБЕ-

ШИ" ОД ПОНОШЕВАЦ 

I. По повод претставката на Гевахира Укипиш, 
учителка од Поношевац, Уставниот суд на Југосла-
вија со решението У бр. 120/73 од 25 јуни 1973 го-
дина по сопствена иницијатива поведе постапка за 
оценување на законитоста на член 26 став 2 од 
Правилникот за средствата за работата, критериу-
мите и мерилата за распределба на училишниот 
буџет на Основното училиште „Ганимете Тербеши" 
од Поношевац, што го донесе работната заедница 
на Училиштето на 3 октомври 1972 година, а спо-
ред кој член на наставниот персонал што работи 
во комбинирани одделенија за време на годишниот 
одмор не му се исплатува надоместокот што го при-
ма за отежнати услови на работата. 

Според член 26 на наведениот правилник, ра-
ботата во комбинирани одделенија од I до III од-
деление или од I до IV одделение ќе се наградува 
за 15% повеќе од основот на нето месечниот стар-
тен дел на личниот доход. Работата со две комби-
нирани одделенија ќе се наградува со 10% повеќе 
од основот на нето месечниот стартен дел на лич-
ниот доход. Според став 2 од тој член, исплата се 
врши само за месеците за кои трае наставата (ме-
сеците септември-јуни). 

II. Врз основа на спроведената претходна пос-
тапка и одржаната јавна расправа, Уставниот суд 
на Југославија утврди дека според член 74 на Ос-
новниот закон за работните односи за време на го-
дишниот одмор на работникот му припаѓа надомес-
ток на личниот доход, чија височина не може да 
биде помала од просечната аконтација на неговиот 
личен доход за периодот што го утврдува работната 
заедница со општ акт. Таа одредба се однесува и 
на наставниот и воспитниот персонал во училиш-
тата и во другите воспитни установи, кои, според 
одредбата на член 67 став 1 од наведениот закон 
годишниот одмор го користат за време на летниот 

училишен распуст и во траење не подолго од трае-
њето на тој распуст. 

Во аконтацијата на личниот доход која, во 
смисла на член 74 од наведениот закон, се зема 
како основица за пресметување и утврдување на 
надоместокот на личниот доход за време на годиш-
ниот одмор на работникот, се засметуваат сите при-
мања што работникот ги остварил по основ на ра-
ботата и за работата во работната заедница, значи 
и износите што работникот ги примал во вид на 
надоместок за работата под посебни услови. Затоа 
надоместокот што му се дава на наставниот персо-
нал за работата под отежнати услови — каква е и 
работата во училишните комбинирани одделенија 
— е составен дел на нивниот личен доход. 

Затоа, според оцената на Уставниот суд на Ју-
гославија, одредбите на општиот акт со кои се 
предвидува на наставниот персонал во училиштата 
за време на летниот училишен распуст, во јули и 
август, да му се исплатува личен доход во износ 
помал од износот што тој персонал го примал прет-
ходните 10 месеци, се во-несогласност со член 74 од 
Основниот закон за работните односи. 

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 
став 1 точка 3 и член 247 на Уставот на СФРЈ, ка-
ко и член 26 од Законот за Уставниот суд на Југо-
славија, Уставниот суд на Југославија 

О д л у ч и 

1. Се поништува член 26 став 2 на Правилникот 
за средствата за работата, критериумите и мерила-
та за распределба на училишниот буџет на Основ-
ното училиште „Ганимете Тербеши" од Поношевац 
од 3 октомври 1972 година. 

2. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ",и во Основното училиште „Ганимете 
Тербеши", од Поношевац на начинот пропишан за 
објавување во општите акти. 

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
ја донесе во следниот состав: претседател на Су-
дот Блажо Јовановиќ и судии Иван Божичевиќ, 
Радивое Главиќ, Димо Кантарџиски, Гуро Медени-
ца, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривое 
Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже 
Земљак. 

У бр. 120/73 
25 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија 
Блажо Јовановиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 88 ОД 
СТАТУТОТ И НА ЧЛЕН 37 ОД ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА ШУМСКО-МНДУС-
ТРИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ОШТРЕЉ", БОСАН-

СКИ ПЕТРОВАЦ 

I. На иницијатива од Љубица Брзовиќ, работ-
ничка од Босанска Крупа,- Уставниот суд на Југо-
славија со решение У бр. 68/73 од 27 јуни 1973 го-
дина поведе постапка за оценување на уставноста на 
член 88 од Статутот и на член 37 од Правилникот 
за работните односи на Шумско-индустриското прет-
пријатие ,?Оштрељ", Босански Петровац. 

Во член 88 став 1 од Статутот е пропишано Из-
вршниот одбор на Претпријатието, покрај друго-
то, да ги врши и следните работи: ги избира и ги 
назначува шефовите на сектори и раководителите 
на работни единици, освен директорот на Претпри-
јатието; одлучува за разрешувањето на шефовите 
на сектори и на раководителите на работни еди-
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ници; донесува одлуки за распоредот на работници-
те од една во друга работна единица; одлучува за 
распоредот и за оддалечување™ од работното место 
на работниците на раководни работни места; реша-
ва односно одлучува во втор степен за сите приго-
вори односно жалби на работниците против поеди-
нечни акти на органите на работните единици, ако 
со тој статут не е одредено поинаку; решава по жал-
бата против решението на комисијата за исклучу-
вање на работник од работната организација. 

Во член 37 на Правилникот е пропишано дека 
одлуката за преместување на работник, од едно на 
друго работно место во рамките на работната еди-
ница ја донесува Комисијата за работни односи и 
општествен стандард, а за преместување на работи« 
од една во друга работна единица — Извршниот од-
бор на Претпријатието. 

II. Оценувајќи ја уставноста на наведените од-
редби на Статутот и Правилникот, Уставниот суд на 
Југославија утврди дека тие одредби не се во сог-
ласност со Уставниот амандман XXI, во делот со кој 
Извршниот одбор на Претпријатието и Комисијата 
за работни односи и општествен стандард, како ор-
гани што непосредно не ги избирале работниците во 
основната организација, се овластуваат да одлучу-
ваат за остварувањето на одредени права и обврски 
од меѓусебните односи во здружениот труд. Според 
Уставниот амандман XXI точка 2, работниците во 
основната организација на здружениот труд непос-
редно и рамноправно ги уредуваат меѓусебните од-
носи во работата, управуваат со работите и со сред-
ствата на општествената репродукција, одлучуваат 
за доходот и за другите прашања на својата општес-
твено-економска положба. Според тоа, за правата и 
обврските од меѓусебните односи во здружениот 
труд одлучуваат работниците во основната органи-
зација на здружениот труд, доколку според Законот 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд одлучувањето за остварување на тие пра-
ва и обврски со самоуправната спогодба за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд не 
е пренесено врз органите што ги избираат тие не-
посредно. 

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 
став 1 точка 3 и член 247 на Уставот на СФРЈ, по 
одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југо-
славија донесе 

о д л у к а 

1. Се укинуваат одредбите на член 88 став 1 точ. 
16. 19, 23, 24, 26 и 28 од Статутот и член 37 на Пра-
вилникот за работните односи на Шумско-индус-
триското претпријатие „Ошгрељ", Босански Петро-
вац. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Слзгжбен лист 
на СФРЈ'' и на огласната табла од Шумско-индус-
триското претпријатие „Оштрељ", Босански Петро-
вац. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседател на судот 
Блажо Јовановиќ и членови на Судот Иван Божи-
чевиќ Радивое Главиќ, Димо Кантарџиски, Радојка 
Катиќ, Гуро Меденица, д-р Ставе Павлин. Ненад 
Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип 
Таипи и Јоже Земљак. 

У бр. 68/73 
22 ноември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија. 
Блажо Јо »анов ик, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА 
САМОСТОЈНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД „АГРО-СКОПЈЕ" 

I. Група работници на .работната единица на 
Претставништвото со складот и со малопродажната 
мрежа во Белград, која се наоѓа во составот на са-
мостојната организација на здружениот труд „Агро-
-Скопје" во Скопје му поднесе на Уставниот суд на 
Југославија барање за оценување на уставноста и 
законитоста на Одлуката на Работничкиот совет на 
самостојната организација на здружениот труд „Аг-
ро-Скопје", бр. 0202-201 од 29 декември 1972 година, 
со која е решено малопродажната мрежа да се оту-
ѓи и да им се отстапи на заинтересираните правни 
лица, заедно со работниците вработени во малопро-
дажната мрежа. Подносителите на' претставката сме-
таат дека со таа одлука е повредено правото на са-
моуправно одлучување' на вработените работници во 
поглед на прашањето на работата, уредувањето на 
меѓусебните односи и нивната економска положба во 
здружениот труд. 

Самостојната организација нѓ здружениот труд 
„Агро-Скопје" изнесе дека Работничкиот совет, при 
решавањето за отуѓувањето и отстапувањето на ма-
лопродажната мрежа, посебно водел сметка за тоа 
сите работници на малопродажната мрежа да бидат 
преземени од страна на работната организација на 
која ќе и се отстапи таа мрежа. 

И. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа пред Уставниот суд на Југославија е 
утврдено дека Работничкиот совет на самостојната 
организација на здружениот труд „Агро-Скопје" ја 
донел Одлуката бр. 0202-201 од 29 декември 1972 го-
дина со која одредил малопродажната мрежа на таа 
основна организација да се отуѓи и да му се отстапи 
на друго правно лице, заедно со вработените работ-
ници. Од поднесената документација е утврдено де-
ка малопродажната мрежа е дел на работната еди-
ница на Претставништвото со складот во Белград, 
која единица влегува во составот на сам осто ј ната 
организација на здружениот труд „Агро-Скопје" а 
ова пак е дел на здруженото претпријатие на Земјо-
делскоиндустрискиот комбинат „Скопско Поле", 
Скопје. 

Врз основа на утврдената фактична состојба, 
Уставниот суд на Југославија оцени дека дел на ор-
ганизацијата на здружениот труд не мо'же да се »из-
двои од составот на целоста на начин на кој тоа е сто-
рено со оспорената одлука, бидејќи тоа не е во со-
гласност со член 62 од Законот за конституирањето 
и запишувањето во судскиот регистар на организа-
циите на здружениот труд. Поради тоа Одлуката за 
отуѓување и за отстапување на малопродажната 
мрежа на други правни лица е спротивна на наведе-
ната законска одредба. 

III. Според оцената на Уставниот суд на Југо-
славија, одлуката со која се отуѓуваат и отстапуваат 
на користење општествени средства на репродукци-
јата не може да содржи и одлука за отстапување на 
работниците што работат на тие средства. "Ова за-
тоа што правната положба на работниците во рам-
ките на работната организација не може да се ме-
нува без нивна согласност, дури ниту спротивно на 
нивната изгазена волја, со оглед на одредбата на 
член 57 од Законот за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд која предвидува дека 
таквите прашања тоеба да се регулираат по пат на 
самоуправна спогодба. 

Со оглед дека во испитуваниот случај не постое-
ла ниту самоуправна спогодба ниту изразена волја 
на работниците, тоа Одлуката за отуѓување и за от-
стапување на малопродажната мрежа на други 
правни лица $0 делот кој се однесува на отстапува-
њето на работниците, не е согласна со Уставниот 
амандман XXI точка 1 став 1, кој ја одредува поав-
«ата положба' на работниците во здружениот труд 
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и со член 57 од Законот за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд. 

IV. Согласно со изложеното, на седницата одр-
жана на 23 октомври 1973 година, согласно со член 
26 од Законот за Уставниот суд на Југославија и со 
член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, Устав-
ниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

Се поништува Одлуката на Работничкиот совет 
На самостојната организација на здружениот труд 
„Агро-Скопје" во Скопје, бр. 0202-201 од 29 декември 
1972 година. 

V. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја 
донесе во следниот состав: претседател на Судот 
Блажо Јовановиќ и членови на Судот Иван Божи-
чевиќ, Радивое Главиќ, Димо Канта рџиски, Гуро 
Меденица, д-р Стане Павлин, Ненад Петровиќ, Бо-
ривое Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже 
Земљак. 

У бр. 109/73 
23 октомври 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

У К А З И 

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

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

РЕПУБЛИКА АВГАНИСТАН 

I 

Се отповикува 
Воимир Шобаиќ од должноста на извонреден и 

ополпомоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Авга-
нистан. 

II 

Се назначува 
Борислав Самоников, специјален советник во 

Извршниот совет на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Авганистан. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
Изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 43 
24 декември 1973 година 

Белград 
Претседател 

tea Републиката, 
locxo Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО. СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бојовић Димитра Станоје, Дамјановић Петра 
Чедо, Димитријевић Аранђела Добривоје, Димитри-
јевић Љубомира Илија, Ђорђевић Милисава Бо-
рисав, Ђурасовић Милана Владимир, Марковић 
Драгића Радојко, Милосављевић Драгомира Рад-
мила, Миљковић Вукосава Јован, Миодраговић Ми-
ленка Миодраг, Николић Петра Божидар, Николић 
Животе Сретен, Перић Борисава Адам, Перић Бо-
рисава Милен, Пешић Светолика Чедомир, Влајко-
вић Милорада Јован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Андонов Николе Петар, Антонић Жарка Иван, 
Бајић Огњана Светозар, Бјелица Милоје Ратко, 
Благојевић-Михаиловић Михаила Вера, Божовић 
Петронија Милован, Буцек Јосифа Милица, Цвет-
ковић Богосава Војислав, Ћирић Мијушка Мирос-
лав, Ћоровић Милоша Миодраг, Димитријевић Све-
толика Радојица, Драгојевић Петра Драгутин, Фи-
лип-Стојановић Бланше Олга, Филиповић-Поповић 
Живорада Олга, Илић Владимира Будимир, Јова-
новић Велимира Драгослав, Краљевић Вукашина 
Василије, Лепојевић Милана Раденко, Љубисавље-
вић-Милосављевић Мирче Симка; 

Марковић Војислава Божидар, Мицић-Божић 
Петра Марица, Мијовић-Ђорђевић Славка Зорка, Ми-
лосављевић Станислава Селимир, Нагулић Живојина 
Чедомир, Парезаиовић Милуна Душан, Пешић-Ни-
колић Николе Даринка, Петровић Добривоја Дарин-
ка, Понорац-Виторовић Јована Душанка, Прокић 
Радојице Љубиша, Рачић Милана Никола, Радић 
Саве Душан, Радошевић Марка Др Чедомир, Радо-
ванов Васе Катица, Рулшћ Светислава Живодраг, 
Симоновић Радета Живадин, Стефановић Бажидара 
Миленко, Тишма Петра Војин, Томић Николе Сели-
мир, Величковић Дамњана Драгољуб, Зајић Јована 
Симијон, Живковић-Анђелковић Јована Душанка; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД -СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Биједић Симе Вељко, Јанковић-Бошњаковић 
Милорада Милица, Јовановић Томе Станко, Јова-
новић-Крчмар Стјепана Загорка, Керковић Љубо-
мира Ђорђе, Костић -Драгољуба Михаило, Кремна 
Борисава Миливоје, Марковић Добривоја Драгиша, 
Милосављевић -Филипа Катарина, Мољковић Илије 
Станија, Симић Живоина Радосав, Стојиљковић Ви-: 
тка Младен, Терзић Радослава Милош, Живановић1 

Милана Милун; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕЦЕЦ 

Андријевић Ненада Ђура, Бајрамовић Санта, 
Сабит, Беатовић Ђуре Војислав, Бинић Раденка 
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Слободан, Бинић-Михајловић Адама Загорка, Боги-
ћевић-Стјеповић Живка .Милојка, Бошковић Је-
ротија Јакша, Бугарчић Милана Тодор, Буњевац 
Ане Михајло, Бура Марко Васа, Бурзић Суљемаиа 
Есад, Цветковић Милисава Предраг, Цвијић Љубо-
мира Србољуб,-Чукић Батрића Душан, Чумић Или-
је Милорад, Триповић Радула Настадин, Ђитић До-
бривоја Милош, Ђућовић-Долмагић Рифата Васви-
ја, Деспотовић Недељка Михаило, Деспотовић-Лу-
кић Борисава Радмила, Дојчиновић Јеврема Зорко; 

Ђековић Миле Загорка, Гагић-Лукић Душана 
Вера, Главичић Радисава Петар. Глувић-Симић 
Живка Станија, Голубовић Драгутина Миодраг, Гу-
зина Јована Бошко, Илић Војислава Лепосава, Ива-
нић-Мићановић Војина Милена, Ивановић Обрада 
Иво, Јевђовић Станисава Добривоје, Јоковић Срете-
на Вера, Јовановић Војислава Миодраг, Јовановски 
Љубе Душан, Каљевић-Грујичић Василија Љуби-
ца, Капор Јована Вучко, Караџић Милана Милорад, 
Керковић-Мумало Саве Мирјана Кидишегић Мио-
драга Љубомир,- Клајић Марије Миша, Кнежевић 
Михаила Станислава, Ковачевић Јована Бранко, 
Ковачевић-Никодијевић Бранка Верка, Косић Мила 
Раде, Костић-Кожетинац Хранислава Славко, Кова-
новић Радосава Павле; 

Лазаревић Лазара Велибор, Лазић Чедомира 
Драгомир, Лазовић Милосава Боривоје, Лилић Мо-
мира Божидар, Лолић Станимира Александар, Лон-
чаревић Арсенију Кован, Љубишић Димитрија Са-
во, Максимовић Будимира Војислав, Марковић Јо-
вана Ђорђе, Матић Лазара Иван, Међедовић-Ганић 
Стојана Персида, Михајловић-Рајчевић Николе Ма-
рија, Мијајловић Животе Љубиша, Миленковић 
Панте Душан, Милеиковић-Бркић Војислава Љуби-
нка, Милошевић Бранислава Бранимир, Милошевић 
Миливоја Станка, Миловановић-Вучићевић Милована 
Милица, Милутиновић Душана Радосав, Митрић Те-
одора Цветко, Митровић-Вукадиновић Страхиње Би-
лкана, Моцовић Љубомира Драган, Мујагић Салка 
Тај иб, Николић Зорана Александар, Николић Дра-
гомира Божидар, Николић Спасоја Радослав, Нико-
лић Радивоја Станица, Николић-Михајловић Вука-
шина Видосава, Остојић-Петковић Душана Милица, 
Остојић Милоша Војин; 

Пајић Нинка Богдан, Пантелић Драгутина Пре-
драг, Пантић-Кривокућа Стевана Милка, Пантовић-
-Стефановић Милутина Олга, Пауновић Миодрага 
Видоје, Павловић Сретена Брана, Павловић-Мила-
новић Мирослава Оливера, Павловић Драгослава 
Степан, Перовић Божидара Драшко, Петковић-Сто-
јић Чедомира Душанка, Петковић Стојана Станиша 
Петровић-Милетић Драгомира Десанка, Петровић 
Ивана Јован. Петровић Раденка Станимир, Поповић-
-Мијатовић Богдана Јања, Предојевић-Петровић Ла-
зара Мирослава, Пројевић Драгомира Милена, Пу-
царевић Цветана Петар, Радаковић Јовице Никола, 
Радаковић Мила Никола, Радојевић Танасија Ради-
воје, Радуловић Јована Војислав, Рајичић Милуна 
Светољуб, Ракић Селимира Бранивоје, Ракић Нико-
ле Радомир, Ралић Милића Милан, Рашевски Нико-
ле Александар, Ристановић Радомира Слободан. Са-
левић Милића Радомир, Сандић Живка Гвозден, 
Савић Милана Милица, Секендек Ђорђа Богдан, Си-
мић-Стоиљковић Младена Надежда, Спасић Мили-
воја Драгобрат, Спасојевић Милете Драгољуб, Ср-
дић Мане Душан, Станковић Радоја Томислав, Сте-
фановић-Љубић Лазара Наталија, Стојановић-Ву-
кадиновић Милутина Душанка, Стојановић Ивана 
Љубомир, Стојковић Будимира Живадин, Стошић 
Чедомира Драгослав, Страјнер Франца Љубодраг, 
Суџум Томе Недељко, Сужњевић-Цвијановић Мила-
на Милица; 

Шашић Животе Милорад, Шимећак Драгутина 
Владимир, Тадић Нинка Видоје, Танасијевић Радо-
сава Михаило, Танасијевић Љубомира Нићифор, Та-
сић Андре Михаило, Тасић Александра Верољуб, 
Тешић-Салевић Чедомира Даринка, Тимилић-Ми-
ћић Младена Вера, Тодоровић Драгомира Радисав, 
Тодоровић Михајла Вељко, Трајковић Нај дана Ду-
шан, Варл Максимилијана Жарко, Велимировић Бо-
гољуба Златомир, Вељковић Милића Добросав, Ве-
селинов*^ Миљка Радомир. Вишњић Бранка Десан-
ка, Вучић Николе Љубомир, Вуксановић Николе 
Милија, Вулетић Милорада Лепосава, Вуличевић 
Милована Љубодраг, Зарић Миломира Радиша, Ж е -
равчић-Миленковић Светислава Душанка, Живано-
вић Саве Милан, Живановић Станимира Животије, 
Жунић Милана Спасоје; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
к о р се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Илић Ивана Божин; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабић-Стојић Живка Мирјана, Деспотовић Ми-
лана Бранислав, Драгићевић-Јелић Војислава Ру-
жица, Јашаровски Ајдина Меџит, Јовановић Љубо-
мира Душан, Кука Дамјана Живко, Маринковић 
Николе Милица, Маслеша Ђуре Петар, Милетић-Гр-
ба Милана Даница, Шакотић-Марковић Михајла 
Миомирка, Тодоровић Божидара Радмило. 

Бр. 112 
20 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

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 одликува за заслуги на развивањето 
на соработката и пријателството помеѓу народите на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и Република Италија 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Anibale dr Beviglia* 

„ Бр. 113 
30 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. pi 
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У К А З 

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: 

Од С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чохар-Зорић Драга Анка, Ђуричић-Ковачина 
Петра Анђа, Гржанчић-Мраковчић Мате Марица, 
Губерина Мате Зорка, Улчакар-Вончина Марија Ела, 
Житко Николе Ирко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ацалиновић Ивана Иван, Андрлон Стјепана 
Станислав, Бенчић-Смиловић Фрање Зора. Фа-
рагуна Јосипа Бењамин, Грегет Јосипа Ми-
хо, Кухар Антуна Јоаким, Кухарић Блажа 
Антун, Мардешић Младена Антун, Мауровић 
Блажа Славко, Миколавчић Антице Јанко; 

Пушић Анте Динко, Репанић Петра Анте, Ро-
мановић Антона Јосип, Ружић Ивана Јосип, Слоко-
вић Антуна Јоаким, Станојевић Боже Анте, Влах-
-Дудек Ивана Ивка, Војковић Анте Иван, Вончина 
Ивана Фране; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Антоловић Мате Милка, Баролин-Мушковић 
Ивана Марија, Борчић Ивана Винко, Божанић Јо-
сипа Никола. #ушић Vecehietti Родолфа Ариана, 
Ферлин-ДокмаНовић Саве Анђа, Фирст-Меић Мар-
ка Зорка, Фосер-Анић Јосипа Антонија, Фрковић-
-Јовановић Павла Аница, Хајдин-Јурачић Јосипа 
Марија, Кучиш-Чоп Драга Марица. Кукуљан Јоси-
па Клофија; 

Ладавац Шиме Алекса, Ленарт-Соврћ Карла 
Шпгла, Марин-Чепић Фрање Фрањица, Маврипац-
-Павлетић Едуарда Аница, Мерџа-Раос Андрије 
Марија, Милановић Јакова др Болѕо. Немец Фрање 
Антон, Обрадовић-Цигановић Петра Олга, Павлак 
Мије Марко, Пазман-Вичевић Рикарда Аница, Па-
жић Лује Милан, Петрић-Нуклић Ивана Зора, 
Срдоч-Јелушић Фрање Љерка, Свирчић-Поропат 
Грге Ана; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Борчић Луке Павле, Брадановић Михе Никола, 
Буршић Вјекослава Јосип, Чуљак Мирка Леонар-
до, Дагостин Анђела Јосип. Деклева Фрање Мирко, 
Драган Јосипа Божо, Душић Никда Иван, Франчић 
Ивана Павао, Гертнер Аугуста Иван, Грбац Светка 
Мирко, Иванчић Мате Владимир, Јакић Ивана Сло-
бодан, Јарић Илије Душан, Јеловица Јосипа Винко, 
Јеромела Јосипа Ренато, Јуричић Мате Штефица; 

Керовец-Мартинчевић Стјепана Барица, Коне-
стабо Рудолфа Рудолф, Кос-Коларић Антуна Ма-
рија, Крбавчић Драге Едо, Криштофић-Варга Фа-
е т ана Катица, Кризманић-Слоковић Јоакима Ма-
рија, Кушен-Кораћ Винка Иванка, Ладавац Мате-

та Антон, Ладавац Слободана Марио, Лончарић 
Силви Ја инж. Сањин, Лов чић Ловре Маријан, Лу-
даци Јури чан Адолфа Невенка; 

Мочибоб Стјепана Маријан, Модрушан Ивана 
Амелија, Новак Стјепана Стјепан, Перожић Ивана 
Иван, Пилат Јосипа Милан, Рабар-Наглић Павла 
Марица, Русијан Јосипа Милан, Садовник Михајла 
Фердинанд, Скочић Шиме Штефица, Славић Ивана 
Шимун, Старац Јосипа Бранимир, Шарић Фрање 
Владимир, Шперанда Анте Невен, Трошт Витомира 
Љубица, Водопија Ивана Анђело, Вукелић Марка 
Звонимир, Зграблић Вјекослава Иван; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Белак-Андријашевић Анте Рена, Грбац-Черне 
Вјекослава Злата, Мамић-Гаврановић Новака Цви-
јета, Маринац Петра Жељко, Маринковић Андрије 
Андрија, Милош Игааца Тања, Пашкван-Штиглић 
Бранимира Ивана, Петринић-Делић Арсе Софија, 
Призмић-Петовар Ловре Марија, Роки Срећка Андро, 
Срдоч-Јелушић Ивана Милена, Швалба-Купреша-
нин Јове др Велинка; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Морић-Вуковић Рока Неда; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Лицул-Штурм Николе Етелка, Петак Ђуре 
Иван; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арсеновић Драгомира Добривоје, Банашин Бо-
же Борислав, Банко Ивана Јанко, Богдановић-Бо-
жанић Ивана Лукриа, Бољешић-Стрбад Рока Ка-
тарина, Божанић Анте Михо, Бркић Марка Марко, 
Црногорац Петра Ратко, Чаргоња Алојза Алојз, 
Доловић Матије Иван, Драшчић Јакова Драго, 
Драшчић Антуна Станко, Дуњко Ивана Фрањо, Фе-
таховић Османа Муфид, Форца Јосипа Саво, Фрко-
вић Миле Никола, Фуш Јосипа Мијо; 

Габријелић-Опатић Фрање Зденка, Хлај Анто-
на Петар, Ивулић Михе Иван, Кајин Ивана Орлан-
до, Крпан Ивана Анђелко, Кунић Јосипа Анте, Лис-
јак Игнаца Иван, Лук Јосипа Марио, Малигец-Си-
ротић Марија, Марциуш Стјепана Стјепан, Марде-
шић-Богдановић Мате Анка, Мардешић-Фиаменго 
Андрије.Матија, Маринац-Брзенда Јакова Даринка, 
Марковић-Веселинов Чеде Јелисавка, М^јандрушић 
Јосипа Тереза, Наранђа Ивана Јосип, Павлетић 
Петра Антун, Почекај Ловра Франц, Погорелец-
-Кларић Фрање Елизабета, Пучић-Роговић Рудол-
фа Зорица, Пушић Ивана Ивка; 

Радица Ивана Маринко, Рашполић Антона 
Иван, Рељић Јована Петар, Рескушић-Рескушић 
Павла Антица, Сакач Ђуре Фрањо, Шуран Антуна 
Станко, Томишић Мате Јордан, Војковић Златко, 
Zambelli Ахмеда Ферид, Житко-Радица Ивана; 
Винко; 
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— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Цотич Антона Валдо; 

— за заслуги и постигнати успеси во работат^ 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Некреп Јожефа Јоже; 

—г за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Цопич Филипа Иван, Китл Ивана Франчишек, 
Пеклар Марије Конрад, Шикер Франца Антон, 
Веинхандл Хенрика Хенрик. 

Бр. 114 
3 август 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

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 одликува по повод дваесетгодишнипа-
та на постоењето, за постигнати успеси во изградба-
та на Воената морнарица и за јакнењето на нејзина-
та боева готовност 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Морнаричкиот електронски завод. 

Бр. 116 
3 август 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

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 одликува за заслуги на развивањето 
на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Република Турци ја 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ГЕРДАН 

Emin Serif Kucukkul, досегашен генерален кон-
зул во Турска и Загреб. 

Бр. 117 
6 август 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

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 развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бајић Симеуна Милош, Бишћан Стјепана Јосип, 
Гај ски Јуре Илија, Галић Стјепана Иван, Кисић 
Ивана Стипе, Смаић Миливоја др Берислав, Топли-
чан Валента Виктор, Зрнић Илије Раде; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Драгишић Петра Миле, Врховац-Штркаљ Јо-
сипа Тончика; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бертоти Јосипа Велимир. Ивошевић Марка Ми-
лан, Јаковљевић Стојана др Миливој, Косановић 
Милана Радомир, Матијаца Антуна Фране, Миха-
линец Ђуре Рудолф, Микић Стеве Миле, Сотоница 
Миле Крсто; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Микша Мирка Стјепан, Томић Алексе Симо, 
Вујновић Симе Милан, Живковић Раде Раде; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Булат Василија Јово; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алеши Марка Александар, Бишћан Фрање Јо-
сип, Благојевић Илије Стево, Благовић Стјепана 
Јосип, Гаћеша Милана Петар, Гој ић Јове Рајко, Ју-
ричић Јосипа др Вјекослав, Јуришић Дунка Миле, 
Каталинић Јована Мато, Кобаснћ Тадије Јосип, 
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Кризманић,Мије Стјепан, Мацевски Деана др Раде, 
Манце Ивана Јаков, Марковић Михајла МИЈО, Ма-
тица Шимуна Стјепан, Неранчић Марка Никола, 
Рудеш Петра Милан, Север Јосипа Звонимир Ву-
летић Теодора Михајло; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабић Луке Грга, Борас Драгутина др Владимир, 
Борић Стјепана Стјепан, Брегант Еугена др Карло, 
Бутковић Милана Младен, Цебовић Томе Влади-
мир, Црнковић Јуре Петар, Цвитак Славка Петар, 
Чеш Ивана Мато, Драганић Милана Иво, Греиф 
Мирка Крунослав, Јакус Боже Каја, Је лаковић Ан-
дрије Бранимир, Кахлина Стјепана Јурај, Кантура 
Вјекослава Желимир, Крајина Мухарема Хајро, 
Краљић Рудолфа Златица; 

Ледерер Рудолфа Првислав, Матиша Марија 
Иван, Матишић Јосипа Крешимир, Панчић Јурај а 
Фрањо, Пилко Антуна Иван, Радочај Томе Иван, 
Ракарић Ђуре Валентин, Репић Ловре Мијо, Спра-
вица бинка'Аугуст, Сремац Стојана Боја, Шлај Ла-
зара др Мавро, Шупе Николе Арсен, Таборшек Ју-
рага Мирко, Вучковић Радована Никола, Живковић 
Милутина Чедомир, Живковић Фрање др Данило; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Вакран Ивана проф. др Иван, Брлеит Ивана 
Славко, Берец Катарине Антун, Берта Јосипа Мар-
вин, Бојанић Раде Бранислав, Боланча Мате др 
Мирко, Болобан Милоша Мирко, Боровић Ивана 
инж. Драгомил, Булић Анте Јуре, Цапан Ивана 
Иван, Чанак Стојше Никола, Чупић Николе Јосип, 
Деспот Ва рише Жарко, Додиг Петра Анте, Фаби-
ј а н а Шиме прим. др Бранко, Јанкач Мате Фрањо, 
Јеленић Имбре Мирко, Јеж Драгана Мирослав; 

Књаз Фрање Иван, Краљ Јанка Изидор, Лакић 
Јована др Јован, Лорковић Ивана Никола, Ловро-
вић Вицка Анте. Љубић Фрање Божидар, Марко-
вац Мије Петар, Матак Ивана Иван, Мијић Мате 
Никола, Мраовић Јована Љубан, Наранчић Милана 
Дане, Носсо Милана Владимир, Пфеифер Владими-
ра др Слободан, Пенко Грге Антон, Першии Ми-
хајла Владимир, Петровић Фране др Фрањо, Пита-
мић Макса доц. др Томо, Прибичевић Милана Адам, 
Прица Јанка Михајло. Протулипац Стеве Јурај; 

Раичевић Крсте Милутин, Рак Јосипа Мијо, Ра-
кас Стезе Никола. Рорзецер Драгутина Јурај, С т -
јепчевић Мојсије Петар, Срдар Антуна др Богдан, 
Шарчевић Николе Илија, Шарић Анте Лука, Шепа 
Илије Лука, Ширјан Мате Стјепан, Шпиранац Стје-
пана Андрија, Штрбо Боже Александар, Трцол Ан-
тон Антон, Влајсовић Милана Стево, Вученик Вин-
ка Фрањо, Жешков Јордана доц, др Петар, Жив-
ковић Марка Мирко, Живковић Марка Војислав; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анчић Јосипа Фрањо, Боровић Ивана Антон, Чић 
Јосипа Иван, Форшт Драгутина Ервин, Генеја Фе-
ликса Бо лес лав, Гркчевић Мартина Мартин, Херци-
гоња Стјепана Иван, Јурковић Јулије Младен, Кот-
лар Милана Станислав, Маркић Луке Неђо, Мар-
тић Мартина Фрањо, Матијашевић Адама Миломир, 
Мијан Луке Винко, Момчиловић Илије Митар, По-
шта Драгутина Младен, Славичек Мате Јосип, Ши-
мац Николе Иван, Ткалчић Јосипа Драгутин, Ва-
ђон Фрање Валент, Влаховић Фрање Јосип; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Барац Антуна доц. др Бошко, Баста Миле Јово, 
Белошевић Ивана Стјепан, Бенц Филипа Иван, Бла-

жевић Миливоја Миле, Блажић Николе Вилим, 
Блажун Игнаца Мирко, Брачић Пашке Иван, Бу-
данко Мате Винко, Буњевац Станка Михајло, Цр-
љеиица Ивана Драгица, ЦрномарковићчЂуре Марија,-
Чавловић Николе Јуре, Чуже Ивана Мато, Ђурко 
Фрање инж. Крешимир, Делач Ивана Драго, Деме-
тер Јосипа др Златко, Докмановић Уроша Никола, 
Доленц Јосипа Стјепан, Доловчак Стјепана Иван, 
Драгишић Миленка Божидар; 

Ердељац Јосипа Милан, Фумић Николе Никола, 
Гашпарад Ивана Маријан, Геровац Павла Иван, 
Гроспић Ферде др Радован, Гуармати Шандора Ото, 
Хабијанец Ђуре Иван, Халт Ивана Томислав, Хасан 
Ивана Петар, Хорват Кате Златко, Хорватић Ивана 
инж. Стјепан, Хршак Фрање Јура, Игрц Николе 
Стјепан, Р1ванчић Рудолфа Даворин, Ивановић Ми-
леве Милосав, Ивошевић Бранка Јован, Јаворовим 
Давида Г^ихаЈЛО, Јеринић Рудолфа др Дарко, Јур-
чић 'Илије Иван, Јурјашевић Јакова Станко, Каур-
лото Луке Миховил, Колевски Божидара Цветан, 
Комадина Миле Стево, Ковач Фрање Алојз, Ковач 
Марије Јанош, Крајина Фердо Владимир, Кркач 
Блажа Иван, Крпић Марка Марко, Кучинић Ивана 
Иван, Кукоља Драгутина Маријан; 

Лабаш Антуна Јурај, Лека Петра Дмитар, Лев-
стек Јосипа Владимир, Лончар Ивана Иван, Ловин-
чић Стјепана Драго, Лукша Адама Божо, Магазин 
'Анђелка Дарко, Малинић Стојана Боривој, Мандић 
Рудолфа проф. др Вељко, Марака Стјепана Владо, 
Маренић Марка Велимир, Маркотић Марка Златан, 
Марковчпћ Ивана Мартин, Марковић Јосипу Мари-
јан, Мастелић Ивана ФранаО, Матијевић Саве Цвет-
ко, Метслко Славка Иван, Мичуновић Михајла Ми-
лован. Милашинчић Николе Јанко, Мирјам Саве То-
мислав, Монтани Мирослава др Ђорђе, Моровић 
Николе Петар, Мујић Јосипа Владо, Никлер Антуна 
Леон, Новаковић Глише Ранко, Окичић Драгутина 
Драго. Оредић Николе Стјепан; 

Пађан Николе Милан, Пајтлер Јосипа Божо, 
Паулик Јана Јарослав, Пављапић Илије Љубиша, 
Псчарић Ловре Ивдн, Перић Раде Никола, Перушић 
Рената Бранко, Перучић Марка Иван, Петањек 
Славка Виктор, Петровски Светозара Андрија, Пили 
Јосипа Михајло, Поштић Ђуре Божидар, Птичар 
Мате Рудолф, Радовић Васе Миле, Рамљак Јуре 
Винко, Рапаић Илије Душан, Рашета Николе Милан, 
Ребић Ђуре Драган, Реџебашић Ахмеда Исмет, Ри-
бар Ивана Иван, Рибар Карла Мато, Селанец Марка 
Златко, Серажин Леополда Леополд, Смољак Марка 
Иван, Спанић Јанка Томе, Сушањ Ернеста Звонко, 
Шарић Ивана Јаков, ШИ6ЈЃ Славка Златко, Шубер 
Ивана Маријан, Шумоња Илије Миле, Ткалчић 
Ђуре Борислав, Томашињек Ђуре Фрањо. Трбовић 
Илије Илија, Тркуља Миле Раде, Тутековић Мате 
Никола, Уљанчић Антона Јосип, Вацек Јулијана 
Владимир, Вершец Фрање Славко, Жубринић Ма-
рина Рудолф, Жулић Иренеа Антон, Ж у т и ћ Ива-
на Јурај. 

Бр. 113 
9 август 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

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: 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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О д В о е н а т а п о ш т а 2280 Б е л г р а д 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВЕЗЕНИ ЗАСЛУГИ 

водниците-стажисти: Михајловић Уроша Миод-
раг, Николић Милоша Радомир, Обрадовић Живка 
Рајко; 

десетарите: Чојбашић Родољуба Љубиша, Дауто-
вић Ибре Муниб, Гребовић Мирослава Радислав, Ха-
џић Живојина Радисав, Хршак Јосипа Стјепан, Ко-
лар Марка Владимир, Ловић Хусе Сафет, Мачек 
Славка Иван, Манојловић Тодора Петар, Мехић 
Шабана Суљо, Пајкановић Петка Симо, Ражнатовић 
Павла Павле, Симић Здравка Драго, Смајловић Ху-
сеина Веиз, Стојановић Ра ду на Радмило, Стојковић 
Милована Милоје, Тодоровић Душана Миломир, То-
паловић Ивана Јуро, Угрин Мате Мате; 

разводниците: Аранђеловић Милоша Војислав, 
Кецман Момира Ранко, Лазовски Аспарухова Јован, 
Нешковић Душана Јован, Пачак Анте Марко, Шедо 
Ахмета Синан, Шушњић Павла Златко; 

војниците: Бијелић Иве Паво, Буразер Душана 
Миленко, Грегуревић Марка Мате, Јовановић Мило-
вана Новица, Крстић Душана Миодраг, Кукољ Раде 
Драго, Павишић Јосипа Стјепан, Перанић Рудолфа 
Тилко, Петрин Стјепана Иво, Поздерец Матије Ста-
нислав, Сомођи Јосипа Златко, Стојановић Ратка 
Драгољуб, Вуковић Марка Иван, Вулић Мије Лука; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Богдановић Остоје Нико, Богојевић 
Ђуре Ђуро, Бојовић Љубомира Милутин, Бутулија 
Ђурице Божидар, Чаканић Славка Бранко, Чомага 
Алије Суљо, Дејановић Драгоја Миодраг, Драгојло-
вић Ђоке Лазар, Ђуровић Шпире Никола, Франић 
Марјана Марко, Јанковић Милана Иван, Јањић Ду-
шана Зоран, Јовановић Љубомира Милан, Кумрић 
Стевана Божидар, Лазић Миће Живојин, Љубоја 
Милоша Ненад, Матејић Јездимира Звонко, Милош 
Фрање Драган, Милошевић Ранђела Драган, Милан-
ски Атанасов Благој, Митровић Јосипа Мирко, Му-
рат Ивана Франо; 

Петровић Бошка Драгиша, Пољичак Марка Ни-
кола, Поповић Раде Миленко, Поповић Милорада 
Милутин, Радић Раденка Никола, Радовановић Ђор-
ђа Душан, Ристић Добривоја Златибор, Стојаковић 
Спасоја Раде, Стојчевски Цане Живко, Торлак Анте 
Иван, Тошић Шимуна Бруно, Трбојевић Драгана 
Јовица, Витко Драгутина Јосип, Вјештица Драгана 
Мирко, Вуковић Станише Светозар, Зделар Стеве 
Павао, Зечевић Милана Гојко; 

разводниците: Андрић Секуле Сима, АиђушиК 
Блага Бајо, Бајалица Глигорија Љубомир, Богиче-
вић Обрена Милош, Ђоковић Миодрага Љубиша, 
Херјанић Блаже Славко, Јаданец Звонка Бранко, 
Јаковљевић Бранислава Момчило, Касунић Јосипа 
Миљенко, Крстовић Петра Неђо, Лукић Драгутина 
Светозар, Нај ман Мирка Мирослав, Перић Ивана 
Никола, Пошмуга Душана Никола, Ристић Радисава 
Милисав, Ровчанин Радомира Божидар, Сарајлић 
Ибрахима Осман. Селимагић Смаила Мухарем, Смај-
ловић Химле Мурат, Стојановски Стојча Станко, 
Стојко Јосипа Владимир, Шимрак Дане Томо; 

војниците: Адамов Кочев Стерије, Ајдић Мартина 
Антон, Андрић Илије Мијо, Атанасовски Трајка 
Благоје, Бацетић Милована Превислав, Балог Лајо-

ша Иштван, Барилар Стјепана Фрањо, Бошковић 
Средоја Радо, Дабић Милана Мирко, Деканић Марка 
Јосип, Дошен Боже Мирко, Џаферовић Ибре Сулеј-
ман, Фајковић Хусе Мирсад, Гавриловић Ивка Бо-
ривоје, Грбац Ивана Дарио, Гробелник Станка Бо-
бан, Ибраими Азиса Зуди, Илић Душана Боро, 
Илоски Петра Јандре, Јакупи Дермиша Фекри, Ј а -
нић Стеве Ђорђе, Јашар Јануза Јануз, Јавор Раде 
Славко, Једнаковић Драгана Драган, Јовановић Сто-
јана Зоран, Јожић Стојана Душан; 

Каровски Огњана Пецо, Којић Петра Саво, Косл 
Рудолфа Роман, Ковар Јосипа Владо, Крсмановић 
Радомира Мирослав, Кујунџић Анте Милан, Левак 
Ивана Мирко, Лукман Антона Петар, Магдић Јурја 
Стјепан, Мајсторовић Милана Илија, Мађаревић 
Радише Милољуб, Медић Ивана Младен, Медлоби 
Ивана Владимир, Миловић Косте Томислав, Млачпћ 
Ивана Стјепан, Молнар Ивана Иван, Мрђа Марка 
Митар, Муса Иза ира Арух Мужић Станислава Ро-
ман, Недељковић Николе Србослав, Николић Србо-
љуба Зоран, Нотерсберг Фрање Ивица, Олујић 
Николе Живко, Орешчанин Цвије Милорад; 

Петровић Ранислава Драгомир, Поповић Душана 
Бранко, Поповић Миливоја Гојко, Радмиловић Об-
рада Радомир, Рам дедовић Шабана Зико, Сејфић 
Хасиба Исмет, Славев Наке Диме, Соколов Филипов 
Павле, Сучић Мартина Мирко, Шечић Сафета Му-
хамед, Шијаковски Стојана Станко. Шкорић Душа-
на Мирко, Штајдухар Звонка Грга, Табак Адема 
Хилмо, Тубин Лазе Драго, Васић Максима Иле, Вин-
цек Ивана Стјепан, Вучичевић Боже Славко, Зулић 
Мехмеда Фадил, Жељезник Андреје Жарко. Жив-
ковић Данче Санде, Живковић Бошка Вукашин; 

О д В о е н а т а п о ш т а 5573 С к о п ј е 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување 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 

водникот-стажист: Марковић Борислава Милан; 
десетарот: Трифуновић Љутице Радојица; 
развод ниците: Лиска Анке Ферко, Стој мановски 

Душана Милан; 
војниците: Алековски Петруна Слободан, Клајн-

тек Франца Франц, Пиштолов Лазе Диме, Радиво-
јевић Најдана Зоран, Сеизовић Стевана Станислав; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Алексов Петра Павле, Бешлија Узеира 
Рашид, Бичанић Мила Мирослав, Булдиоски Видана 
Владо, Чулиновић Милије Драги, Димиресковић 
Слободана Боривоје, Дизија Миле Мирко, Ђурић 
Бранивоја Миодраг, Јанкулов Младена Радица, Ка-
семовић Ибрахима Горан, Ковачић Ивана Фрањо, 
Кусицки Милана Сретко, Љуши Дервиша Амруш, 
Марчета Миће Драган, Маринић Марије Марјан, 
Мићуновић Душана Драган, Миленковић Миладина 
Мирослав, ^Милетић Младежа Живорад, Митровић 
Радомира Милоје, Мучалица Саве Вукман; 

Настев Благоја Петар, Нехез Ференца Јожеф, 
Пандиловски Николе Благоје, Павловић Стојана 
Драгиша, Павловић Новице Милинко, Поповић 
Жарка Гојко, Пуф ловић Тодора Прван, Пупа левски 
Ламбе Киро, Радојевић Радуле Вукоје, Радуловић 
Милорада Драгиша, Ружић Живодрага Добрица, 
Солдатовић Томислава Радиша, Станковић Милана 
Мирко, Стојановић Миодрага Драган, Топић Јована 
Јеленко, Васић Љубише Славољуб, Вукићевић Ми-
лана Добросав, З јак Мартина Паијо; 
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разводниците: Антић Герослава Милош, Дими-
триј евић Нове Јеврем, Хасановић Хазима Есад, Јаго-
дић Марка Стево, Крцић Миливоја Златибор, Малено-
вић Александра Војин, Мијатовић Марка Момчило, 
Милачић Вукосава Миодраг Митровић Милосава Ра-
домир, Петковић Животе Радован, Пушина Шаћира 
Сакиб, Радовановић Милорада Драгиша, Ристов 
Стеванова Бранко, Салијевски Сафера Ридван, Сто-
шић Владимира Бранислав, Тржец Мирка Петар; 

војниците: Амбруш Шандора Шандор, Анђелић 
Јеврема Милун, Арсовић Радојка Младомир, Бере-
њи Јозе Перо, Безак Вилима Младен, Благојевић 
Јована Стојан, Буразар Николе Драган, Циган Ми-
хајла Сретко, Цвијетић Хамида Нусрет, Цволић Ре-
це Бећир, Ћировић Миленка Милован, Ћорић Сте-
вана Миодраг. Дрековић Шерифа Ибрахим, Дургути 
Етхема Миједин, Ђорђевић Душана Драгутин, Фа-
ризи Фариза Етем, Гидер Матије Иван, Халиловић 
Фоке Халил, Иванов Васила Тома, Ивановић Ђорђа 
Мирослав, Калаба Лазара Ђорђе, Керић Бранислава 
Милорад, Контић Љубе Милутин; 

Ладан Илије Иво, Лукић Светислава Витомир, 
Луко Ђорђа Ђорђе, Љубоја Станка Бојан, Марковић 
Мирослава Душко. Марковић Радише Никола, Мар-
ковић Живка Славиша, Милосављевић Вукосава 
Предраг, Милош Марка Станко, Нађ Ержебета Ла-
сло, Несими Бахтијара Зиди, Несимовић Мухарема 
Азиз, Николић Љубодрага Милан, Паулић Пере 
Ивица, Павловић Ванце Ђорђе, Павловић Дра-
гутина Ристо, Печан Урбана Алојз, Петро-
вић Милована Милета, Попара Благоја Дра-
ган, Поповић Велимира Живослав, Радек Анту-
на Антун, Савић Витомира Владимир, Север Франца 
Марјан, Спасовић Радомира Милан, Стипић Стипе 
Нико,. Стојановић Предрага Слободан, Страиновић 
Животе Слободан, Сулрмар Михаља Михаљ; 

Шлољарић Бате Мирко, Шундек Михаила Но-
вак, Темелков Благоја Драган, Терзић Љубомира 
Симеон, Тијанић Радована Миливоје, Тоневски Си-
бина Раде, Тра јковић Јосифа Бранислав, Тривић 
Саве Миливоје, Урошевић Владисава Борисав, Вар-
га Јожефа Ференц, Војиновић Љубомира Живорад; 

Од В о е н а т а п о ш т а 7250 — З а г р е б 

— за примерна работу на развивањето полет за 
остварување 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 

војникот: Јевтић Живана Милосав; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Бошњак Стипе Фрањо, Јањић Ми-
ленка Мирољуб, Тортић Ивана Драган; 

разводниците: Недељковић Божидара Братис-
лав, Радић Ивана Божо; 

војниците: Тодоровић Љубише Радиша, Товито-
вић Миливоја Јован; 

Од В о е н а т а п о ш т а 2050 Љ у б љ а н а 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десета рите: Бадњар Миле Душан, Цокић Младе-
на Драгиша, Давидовски Миса Јордан, Илић Пред-
рага Небојша, Марас Нике Јуре, Млекуж Матије 
Борис, Радоњић Синише Брацо; 

разводниците: Бркић Станка Милан, Крсмано-
вић Милана Радован, Лазаревић Бранимира Зоран, 
Томажинчич Славка Славко; 

војниците: Белингар Станислава Војко, Блатник 
Антона Антон, Цвијин Несте Славко, Домник Ан-
тона Марјан, Јовановић Веселина Јовица, Милошев 
Милошке Никола, Рибич Јожефа Јожеф, Репаншек 
Хелене Филип, Вуковић Велимира Недељко; 

Од С о ј у з н и о т с е к р е т а р и ј а т з а н а р о д н а 
о д б р а н а 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водникот-стажист: Анђелић Алексе Слободан; 
десетарот: Лазарев Трајана Мирослав; 
војникот: Ћораш Шиме Марко; 
морнарите: Савић Бранка Радоје, Зафировски 

Јана Новко. 

Бр. 119 
15 август 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

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 одликува за примерно залагање и пос-
тигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

инж. Joachim Alfreda Hinz. 

Бр. 120 
16 август 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

29. Уредба за дополнение на Уредбата за зго-
лемување, намалување односно укинува-
ње на стапките на основниот данок на 
промет на одредени производи — — — 61 

30. Уредба за измена на Уредбата за општи-
те услови за давање потрошувачки кре-
дити — — — — — — — — — 61 

31. Одлука за одредување на максималните 
цени за одделни текстилни производи, 
обувки и сапун за перење — — — — 61 

32. Одлука за измени на Одлуката за поста-
пката за издавање и користење на уве-
ренија за распоредување стоки според 
Царинската тарифа — — — — — — 62 
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Страна 
33. Одлука за формирање на цените на по-

одделни производи и услуги според усло-
вите на пазарот — — — — — — 62 

34. Одлука за измена на Одлуката за деви-
зите што овластените банки не можат да 
ги ангажираат кога преземаат обврски по 
странски кредити што се користат за мо-
дернизација на Југословенските желез-
ници и за ослободувањето од обврската 
странските кредити и гаранции да бидат 
во рамките на девизните кредитно-гаран-
циски потенцијали на овластените банки 63 

35. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за давање потрошувачки кредити 
на лицата што претрпеле штета од по-
плава на териториите на определени 
општини во Социјалистичка Автономна 
Покраина Војводина — — — — — 64 

36. Одлука за одредување на средствата на 
јавното информирање по пат на кои е 
забрането рекламирање на тутунски пре-
работки и на жестоки алкохолни пијачки 64 

37. Одлука за ослободување од плаќање на 
данок на промет на медалјони, значки и 
придатоци, што се издаваат по повод на 
настани од посебно значење за народите 
и народностите на Југославија — — — 64 

38. Одлука за измена на Одлуката за усло-
вите под кои може \ да се врши увоз на 
синтетички каучук и пнеуматика — — 65 

39. Одлука за гарантираната цена на пчен-
ката од родот на 1974 година — — — 65 

40. Одлука за одредување на алкохолните 
пијачки што се сметаат како жестоки 
алкохолни пијачки — — — — — — 65 

41. Одлука за измена на Одлуката за корис-
тење странски кредити заради обезбеду-
вање средства за довршување на опреде-

лени инвестициони објекти — — — — 66 
42. Решение за одредување на царинската 

стапка „Слободно" за опремата што се 
увезува за потребите на Сојузот на сле-

пите на Југославија — — — — — — 66 
43. Правилник за измени и дополненија на 

Правилникот за примена на даночните 
стапки и за начинот на водење евиден-
ција, пресметување и плаќање, на дано-
кот на промет на производи у услуги — 68 

44. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за условите и постапката за 
остварување на правото на ослободување 
од плаќање на царина — — — — — 68 

45. Наредба за забрана на сеидба на одреде-
ни видови земјоделски култури и садење 
на одредени видови овошки и други дрвја 
во граничниот појас и за прочистување 
на граничниот појас — — — — — 69 

46. Наредба за начинот на остварување на 
компензација за вештачки ѓубриња — 70 

47. Наредба за пресметување и уплатување 
на средствата на републиките и автоном-

^ ните покраини за исплати на развојните 
премии во 1974 и 1975 година — — — 72 

48. Наредба за дополнение на Наредбата за 
условите за ослободување од давање 
обезбедување за привремено увезени 
стоки — — — — — — — — — 72 

49. Наредба за височината на годишното па-
рично примање за закрепнување на бор-
ците од Шпанската националноослободи-
телна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година — — — — — — — 72 

Страна 
50. Наредба ?а височината на годишното па-

рично примање за закрепнување на носи-
телите на „Партизанска споменица 1941" 
за 1974 година — — — — — — 73 

51. Решение за утврдување Листата на ар-
битрите на Воената стопанска арбитража 
при Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана за 1974 година — — — — — 73 

52. Спогодба за промена на затечените цени 
за пекарски квасец — — — — — — 73 

53. Спогодба за промена на затечените цени 
за тестенини — — — — — — — 74 

54. Спогодба за промена на затечените цени 
за јајца во прав — — — — — — — 74 

55. Спогодба за промена на зтечените цени 
за алкохолна пијачка — мастика — — 74 

56. Спогодба за промена на затечените цени 
за шпиритус од меласа — — — — — 75 

57. Спогодба за промена на затечените цени 
за носач на багаж и скии, од одредени 
видови прибор за подмачкување и за 
пневмат^ци — — — — — — — — 75 

58. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон крафт-лајнер хартија — — 75 

59. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон-хартија — — — — — — 76 

60. Спогодба за промена на затечените цени 
за одредени видови талови вериги — — 76 

61. Спогодба за промена на затечените цени 
за дрвени лествици — — — — — — 76 

62. Спогодба за промена на затечените цени 
за автокамп приколки . „Браќо" и за 
одредени видови монтажни автогаражи 77 

63. Спогодба за промена на затечените цени 
за кожарско-казеински -бои — — — 77 

64. Спогодба за промена на затечените цени 
за танин — — — — — — , — — 77 

65. Спогодба за промена на затечените цени 
за пречистувачи на масло и за влошка 
на пречистувачи на воздух — — — — 78 

66. Спогодба за промена на затечените цени 
за одредени видови карбуратори и пумпи 
за вода за мотори на возила — — — 78 

67. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон-хартија за натрон вреќи — — 78 

68. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон вреќи — — — — — — 78 

Исправка на Упатството за измени и дополне-
нија на Упатството за начинот за утвр-
дување на просечната годишна вредност 
на залихите и за начинот за утврдување 
на сопствените средства и на кредитите 
за трајни обртни средства — — — — 79 

Одлука за оцена на законитоста на член 26 
став 2 од Правилникот за средствата за 
работата, критериумите и мерилата за 
распределбата на училишниот буџет на 
Основното училиште „Ганимете Тербеши" 
од Поношевац — — — — — — — 79 

Одлука за оцена на Уставноста на член 88 од 
Статутот и на член 37 од Правилникот за 
работните односи на Шумско-индустрис-
кото претпријатие „Оштрељ", Босански 
Петровац — — — — — — — — 79 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на Одлуката на Работничкиот совет на 
самостојната организација на здружениот 
труд „Агро-Скопје". — — — — — 80 

Укази — — — — — — — — — — 81 
Одликувања — — — — — — — 81 

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за 
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