
„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 6С802 «»03-1125 

Четврток, 21 февруари 1974 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 8 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. 

143. 

Врз основа на член 8 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Во Деловникот на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 7/73 и 29/73) 
во член 37 точка 4 на крајот точката се заменува 
со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 5, 
која гласи: 

„5) Комитет за енергетика.". 
2. По член 41 се додава нов член 41а, кој гласи: 
„Комитетот за енергетика разгледува прашања 

од надлежноста на Советот што се однесуваат на 
потребите на ^земјата во енергетика од гледиштето 
на обезбедувањето услови за развој на енергетиката, 
интеграцијата, формирањето и функционирањето на 
енергетските системи, на усогласувањето на поли-
тиката на цените и на политиката на финансирање-
то на проширената репродукција во енергетиката, 
на усогласувањето на работата во областа на енер-
гетиката на надлежните сојузни органи на управата 
и на сојузните организации, и на организациите на 
здружениот труд и нивните асоцијациии, како и 
прашања што се однесуваат на соработката на Ју -
гославија со други држави и регионални и меѓуна-
родни организации во областа на енергетиката, и 
на Сојузниот 'извршен совет му дава мислење и 
предлози за тие прашања.". 

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

Е. п. бр. 381 
25 декември 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

лургија во 1973 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/73 и 33/73) ќе се применува и во 1974 година. 

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

Е. п. бр. 115 
6 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал БиедиК, е. р. 

144. 

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), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦР-

НАТА МЕТАЛУРГИЈА ВО 1973 ГОДИНА 

1. Решението за одредување на пониски царин-
ски стапки на увозот на производи на црната мета«* 

145. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската 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), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦА-
РИНА НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МА-

ТЕРИЈАЛИ ВО 1973 ГОДИНА 

1. Решението за ослободување од плаќање ца-
рина на суровини и репродукциони материјали во 
1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73) ќе 
се применува и во 1974 година, освен тар. број 27.09/1 
Сурова нафта, во поглед на кој се применува Ре-
шението за ослободување од плаќање царина и за 
намалување на посебната такса на увозот на сурова 
нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/74). 

2. За производите за кои во Решението за осло-
бодување од плаќање царина на суровини и репро-
дукциони материјали so 1973 година е утврден кон-
тингент по количина, царинската стапка од тоа ре-
шение ќе се примени и на количините на тие про-
изводи што ги надминуваат количините утврдени 
со тоа решение, ако се увезени од 1 јануари 1974 
година до денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение. 

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

Е. п. бр. 116 
6 февруари 1974 година 

Белград , 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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146. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ ГРАНИЧНИ (ПРЕ-

МИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се 
одредуваат постојани гранични премини за меѓуна-
роден сообраќај, и тоа: 

1) поморски гранични премини: Копер, Пиран, 
Умаг, Пореч, Ровињ, Пула, Раша, Риека, Сењ, Мали 
Лошињ, Маќеница, Задар, Шибеник, Сплит, Кор-
чула, Плоче, Дубровник, Херцег Нови и Бар; 

2) речни гранични премини: Бездан, Апатин, 
Вуковар, Нови Сад, Кањижа, Белград, Велико Гра-
диште, Текија, Кладово и Прахово; 

3) аеродромски гранични премини: Сурчин-Бел-
град, Плесо-Загреб, Ќилипи-Дубровник, Каштел 
Штафилиќ-Сплит, Задар, Омишаљ-Риека, Пула, Бр-
ник-Љубљана, Голубовци-Титоград, Тиват, Сараево, 
Петровец-Скопје и Охрид; 

4) железнички гранични премини: Сежана, Дут-
овље и Нова Горица (спрема Италија); Јесенице, 
Превале и Марибор (спрема Австрија); Коториба, 
Копривница, Бели Манастир, Суботица и Хоргош 
(спрема Унгарија); Кикинда и Вршац (спрема Рома-
нија); Димитровград (спрема Бугарија); Гевгелија и 
Кременица (спрема Грција); 

5) друмски гранични премини: Лазарет, Шкофје, 
КозЈше, Фернетичи, Нова Горица, Уче ја, Родич, Пре-
дел и Ратече (спрема Италија); Коренско Седло, Љу-
бељ, Езерско, Холмец, Вич, Шентиљ, Горна Радгона 
и Кузма (спрема Австрија); Долга Вас, Горичан, Те-
резино Поле, Кнежево, Бачки Брег и Хоргош (спре-
ма Унгарија); Српска Црња, Батин, Калуѓерово и 
Гердап (спрема Романија^; Вршка Чука, Градина, 
Стрезимировци, Рибарци, деве Ваир, Делчево и Ново 
Село (спрема Бугарија); Богородица и Меџитлија 
(спрема Грција); Ќафа Сан, Врбница, Ќафа Прушит 
и Рожај (спрема Албанија). 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова реше-
ние престануваат да важат: Решението за опреде-
лување постојани гранични премини за меѓународен 
сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/66), Ре-
шението за определување на постојаните гранични 
премини Лазарет и Учеја за меѓународен друмски 
сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/66), Ре-
шението за определување постојани гранични пре-
мини Каштел Штафилиќ-Сплит и Петровец-Скопје 
за меѓународен воздушен сообраќај („Службен лист 
на СФ^Ј", бр. 47/66), Решението за определување 
постојан граничен премин Пула за меѓународен воз-
душен сообраќај („Службен лист на СФРЈи, бр. 14/67 
и 24/68), Решението за определување постојаниот 
граничен премин Бачки Брег за меѓународен друмс-
ки сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/67), 
Решението за определување постојан граничен пре-
мин Рибарци за меѓународен друмски сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/68), Решението за 
определување на постојаниот граничен премин Куз-
ма за меѓународен друмски сообраќај („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/68), Решението за определу-
вање на постојаниот граничен премин Стрезимиров-
ци за меѓународен друмски сообраќај („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/69), Решението за определување 
на постојан граничен премин Терезино Поле за ме-
ѓународен друмски сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/69), Решението за определување пос-

тојани гранични премини за меѓународен сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/69), Решението за 
определување на постојан граничен премин Оми-
шаљ-Риека за меѓународен воздушен сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/70), Решението за 
определување на постојани гранични премини за 
меѓународен сообраќај („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/70), Решението за определување на постојани-
от граничен премин Српска Црња за меѓународен 
друмски сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/70), Решението за определување на постојан гра-
ничен премин Сараево за меѓународен воздушен 
сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/71), Ре-
шението за одредување на постојаниот граничен 
премин Калуѓеров© за меѓународен друмски сообра-
ќа ј („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/71), Решението 
за одредување на постојаниот граничен премин Гер-
дап за меѓународен друмски сообраќај („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/72), Решението за одредување 
на постојаниот граничен премин „Тиват" за меѓу-
народен воздушен сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/72) и Решението за одредување пос-
тојан граничен премин за меѓународен поморски 
сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/73). 

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

Е. п. бр. 117 
13 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

147. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-
вање на стоките за кои стоковните контингенти и 
девизните контингенти ги утврдува Сојузниот сек-
ретаријат за надворешна трговија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/72 и 41/73), на предлог од Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени, а по претходно приба-
веното мислење од Стопанската комора на Југосла-
вија, сојузниот секретар за надворешна трговија из-
дава 

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

УВОЗ НА СТОКИ ВО 1974 ГОДИНА 

1. Стоките наведени во точка 1 од Одлуката за 
одредување на стоките за кои стоковните контин-
генти и девизните контингенти ги утврдува Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија, во 1974 
година можат да се увезуваат до количините (стоко-
вен контингент) односно вредностите (девизен кон-
тингент) утврдени во точка 2 на оваа наредба. 

2. Количините, односно вредностите до кои мо-
жат да се увезуваат стоките, во смисла на точка 1 
од оваа наредба, се следните: 

Реден Тарифен Количина 
број број на Наименување односно 

Царинската вредност 
тарифа 

1 2 3 4 

1) Репродукциони материјали: 

1 17.03/1 Меласа, нејастива 81.500 тони 
2 25.24/1 Азбестно влакно 48.290 тони 
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3 28.10/2а Фосфорна киселина, 
орто-и пиро-фосфорна 
киселина 2.700 тони 

4 28.47/1а Натриум бихромат 4.000 тони 
5 29.02/За Тетрахлоретилен (пер-

хлоретилен) 1.600 тони 
6 29.15/1в Фтална киселина и ан-

хидрид 7.000 тони 
7 29.15/2а Диоктилфталат 6.500 тони 
8 29.15/26 Дибутилфталат 1.900 тони 
9 29.16/1а Лимонска киселина 28 тони 

3. Во количината односно вредноста на стоков-
ните контингенти и на девизните контингенти утвр-
дени во смисла на точка 2 од оваа наредба, содржани 
се и авансите на контингентите што Сојузниот сек-
ретаријат за надворешна трговија ги одобрил врз 
основа на точка 13 од Одлуката за постапката за 
утврдувањето и распределбата на стоковните кон-
тингенти односно на девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/73). 

4. Распределбата на стоковните контингенти и 
на девизните контингенти од точка 2 на оваа наред-
ба, ја вршат организациите на здружениот труд спо-
ред постапката утврдена во точка 9 од Одлуката за 
постапката за утврдувањето и распределбата на 
стоковните контингенти односно на девизните кон-
тингенти за увоз на стоки во 1974 година. 

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

П. бр. 13001 
12 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

д-р Емил Лудвигер, е. р. 

148. 

Врз основа на член 130а став 11 од Законот за 
банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр 12/65, 29/65, 4/66, 26/66. 1/67, 17/67, 54/67, 
26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69, 28/70, 33/71 и 50/71) 
во врска со член 103 став 2 од Законот за банките 
и за кредитното и банкарското работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), а по 
претходно прибавеното мислење од гувернерот на 
Народната банка иа Југославија, сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА СОПСТВЕ-
НИТЕ СЛОБОДНИ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА 
СЕ ДЕПОНИРААТ КАЈ БАНКАТА НА РОК ПО-
ДОЛГ ОД ЕДНА ГОДИНА, НА СОПСТВЕНИТЕ 
СРЕДСТВА ВО ПРОСЕЧНОТО КОРИСТЕЊЕ НА 
ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ШТО 

МОЖАТ ДА СЕ ВЛОЖУВААТ ВО ОСНОВНИ 
СРЕДСТВА 

1. Во Упатството за начинот на утврдувањето на 
Сопствените слободни средства што можат да се де-

понираат к а ј банката на рок подолг од една година, 
на сопствените средства во просечното користење на 
обртните средства и на средствата што можат да 
се вложуваат во основни средства („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/72 и 22/72) во точка 1 по зборовите: 
„од една година" запирката се заменува со зборот: 
„и", а зборовите: „и износот на средствата што мо-
жат да го вложуваат во основни средства" се бри-
шат. 2. Точка 2 се менува и гласи: 

„Како организации на здружениот труд, во сми-
сла на ова упатство, се подразбираат основните ор-
ганизации на здружениот труд од член 1 став 1 од 
Законот за книговодството на организациите на 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
48/68, 56/69 и 71/72), односно заедниците на основ-
ните организации на здружениот труд, работните 
организации и сложените организации на здруже-
ниот труд од член 1 став 2 на тој закон." 

3. Во точка 5 став 1 во одредбата под 4-зборо-
вите: „конто 185" се заменуваат со зборовите: „кон-
то 180". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Одредбите на став 1 под 2 и 3 на сѓ?аа точка 

не се однесуваат на депонирањето на паричните 
средства на заедничката потрошувачка, ако депони-
рањето се врши заради- обезбедување на средства за 
станбена изградба". 

4. Во точка 8 став 1 зборовите: „на образецот 
ОС-1" се заменуваат со зборовите: „на образецот 
ДС". 

Во став 2 на крајот се додаваат запирка и збо-
ровите: „освен средствата на заедничката потрошу-
вачка, ако тие се депонираат заради обезбедување 
на средства за станбена изградба". 

5. Точ. 9 и 10 се бришат. 
6. Во точка И став 2 во одредбата под 1 зборо-

вите: „образец ОС-1" се заменуваат со зборовите: 
„образец ДС". 

Став 3 се брише. 
7. Во точка 15 на крајот се додаваат запирка и 

зборовите: „освен средствата на заедничката потро-
шувачка што се вложуваат заради обезбедување на 
средства за станбена изградба". 

8. Точка 17 се менува и гласи: 
„Образецот ДС од точка 8 став 1 на ова упат-

ство е отпечатен кон ова упатство и е негов составен 
дел. 

Депонентите на средствата образецот ДС и го 
поднесуваат на надлежната Служба истовремено со 
налогот за депонирањето на средствата, а за време 
додека депонирањето на средствата трае, кон секоја 
периодична пресметка односно завршна сметка." 

9. Обрасците ОС-1, ОС-2 и ОС-3, заедно' со об-
' јасненијата за пополнувањето на тие обрасци, се бри-

шат. 
10. Во точ. 1, 4 и 5 зборовите „работната органи-

зација" во различни пленувања се заменуваат со 
зборовите: „организацијата на здружениот труд" во 
соодветни членувања. 

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

Бр. 1-1539/1 
7 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р* 
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(Назив на депонентот на средствата) 

(Седиште) 

(Број и назив на сметката на сред-
ствата што се депонираат) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СОПСТВЕНИТЕ СЛОБОДНИ СРЕДСТВА ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ДЕПОНИРААТ КАЈ БАНКАТА НА 

РОК ПОДОЛГ ОД ЕДНА ГОДИНА 

Реден 
број 

О п и с 

И з н о с 

прет- глав-
но- на ко-
лона лона 

А. Непокриека загуба 

1 Непокриена загуба (конто 180) 
2 Загуба во текот на годината (кон-

то 850 минус конто 859) 

Б. Утврдување на структурата на 
обврските 

3 Вкупен износ на втасаните а нена-
мирените обврски 

4 Вкупен износ на втасаните а нена-
мирените обврски од чиј рок на 
втасаност изминало повеќе од 60 
дена 

5 Процент на .учеството на обврските 
постари од 60 дена ЕО вкупните об-
врски: 

(износот од редниот 
број 4) 

°/'о 

(износот од редниот 
број 3) 

100 

В. Утврдување на учеството на 
трајните обртни средства во 
вкупно користените обртни сред-

ства 

6 Просечно користени обртни сред-
ства 

7 Просечно расположиви трајни о-
бртни средства 

в Процент на учеството на -трајните 
обртни средства во вкупните обрт-
ни средства: 

«/о -

(износот од редниот 
број 7) 

(износот од редниот 
број 6) 

Г. Утврдување на слободните сред-
ства што можат да се депони-

раат 

9 Износ на средствата на сметките 
ка ј Службата па денот на депони-
рањето 

10 Износ на средствата што можат да 
се вложуваат во основни средства 

11 Слободни средства за депонирање 
(помалиот износ од редниот број 9 
односно 10) 

На 197— година 

Раководител 
на сметководството, Директор, 

З а б е л е ш к и : 

1. Износите во овој образец се искажуваат во 
динари без пари. 

2. Податоците под ред. бр. 6 до 8 на овој образец 
се внесуваат според состојбата на последниот де« 
на пресметковниот период што му претходи на де-
нот кога се врши депонирањето на средствата, а по-
датоците под ред. бр. 1 до 5 и ред. бр. 9 до И според 
состојбата на денот на депонирањето на средствата. 

3. Под ред. бр. 1 и 2 се искажуваат состојбите на 
контата 180 и 850. 

4. Вкупниот износ па втасаните обврски се утвр-
дува со состојбата на последниот ден на претходниот 
пресметковен период така што се собираат сите не-
намирени а втасани обврски од контата на класата 
2. освен обврските искажани на контата од група-
та 25 и 29. 

5. На начинот од точка 2 на овие забелешки се 
утврдуваат и обврските од чие втасување изминало 
повеќе од 60 дена., 

6. Просечно користените обртни средства се ут-
врдуваат така што се земаат состојбите па 1 јану-
ари и на последниот ден на секој месец до крајот 
на пресметковниот период за кој се поднесува пре-
сметка и ќе се поделат со бројот на земените состој-
би од следните конта, и тоа: 

1) трајни обртни средства, дел на контата од 
групата па контата 90; 

2) долгорочни кредити за обртни средства, кон-
тата 913 до 915, дел од контото 916 и контата 917 
до 919; 

3) среднорочни кредити за обртни средства, кон-
тата 923 до 925, дел од контото 926 и контата 927 
до 929; 

4) краткорочни кредити за обртни средства, кон-
тата 933 до 935; 

5) средства на резервите користени за обртни 
средства, дел од контото 950; 

6) средства на заедничката потрошувачка ко-
ристени за обртни средства, дел од контото 980. 

Трајните обртни средства што сочинуваат дел на 
сопствените извори на деловните средства и дел на 
влоговите во заедничкото работење на домашни и 
странски вложувачи се утврдуваат на начинот про-
пишан во член 12 под ред. бр. 24 до 27 од Правил-
никот за содржината на поодделни позиции во би-
лансите на организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73 и 53/73). 

Износите од наведените конта на кредитите пред 
пресметката се намалуваат за износите на намен-
ските кредити за покритие на пласманот. 

Покрај износите наведени во став 1 на оваа точ-
ка, основните организации на здружениот труд од 
член 1 став 1 од Законот за книговодството на ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 48/68, 56/69 и 71/72) се земаат и износите 
од контата 261, 263 и 267. 

Образец ДС 
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7. Просечно расположиви трајни обртни средства 
сочинуваат износите од точка 6 став 1 под 1 и 2 на 
овие забелешки зголемени за просечниот износ на 
средствата на резервите што се користени за трајни 
обртни средства, а чие враќање во средствата на 
резервите е задолжително до 31 декември 197.5 го-
дина. 

8. Износот на средствата што организациите на 
здружениот труд од областа на стопанството можат 
да ги вложуваат во основни средства е еднаков на 
износот искажан под редниот број 15 на образецот 
ТОС составен според состојбата на последниот ден 
на претходниот пресметковен период,, а во соглас-
ност со Упатството за начинот .за утврдување на 
просечната годишна вредност на залихите и за на-
чинот за утврдување на сопствените средства и на 
кредитите за трајни обртни средства („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 61/72, 9/73 и 70/73). 

Депонентите на средствата, освен депонентите 
од став 1 на оваа точка, износот што го внесуваат 
под редниот број 10 го утврдуваат според следната 
формула: 

износот под ред. број 
6ХП 

. Износот под ред. број 7 помалку ( ) 
100 

П = во 1974 година 65,00, а во 1975 година 70,00. 
9. Слободните средства за депонирање се утвр-

дуваат така што како највисок износ до кој депо-
нирањето може да. се изврши се зема ИЗЕШСОТ под 
редниот број 10, со тоа што тој tie може да биде 
поголем од износот на паричните средства од'кои се 
врши депонирањето. 

149. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО ,,DER SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Der Spiegel", број 3 од 14 
јануари 1974 година, кое излегува на германски ја-
зик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/127 
4 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

150. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ИЛУСТРИРАНАТА РЕВИЈА „WOCHEN 

END" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на илустрираната ревија „Wochen end4' 

број 82/03-74, која излегува на германски јазик ве 
Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/136 
5 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

151. 

Врз основа на член 11 став 2, член 74 став 3, 
член 113 став 1, член 123 став 3, член 164 став 2, 
член 192 став 1, член 199 став 1, член 254 став 5, 
член 261 став 2 и член 287 став 4 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), дирек-
торот на Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ, ЗА ЦАРИНСКИТЕ 
ОБЕЛЕЖЈА И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ЦАРИНСКИТЕ 

ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Правилникот за земање мостри, за царин-

ските обележја и за обрасците на царинските ис-
прави во царинската постапка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/73) во член 1 по зборовите: „без ма-
нифест" зборот: „и" се заменува со точка и запир-
ка, а на крајот се додаваат зборовите: „и контрол-
ниот лист на облагородување^' . 

Член 2 
Во член 21 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„Декларација за царинската вредност на увезе-

ните стоки (Образец IV) не се должни да поднесат 
организациите на здружениот труд што држат сто-
ки на консигнациоиен склад ако поединечната цена 
на стоките не го преминува износот од 250 динари." 

Член 3 
По член 44 се додаваат нов назив на одделот и 

седум нови членови, кои гласат: 

„Контролен лист ца облагородување^ 

Член 44а 
Контролниот лист на облагородување^ е ис-

права со која стоките привремено увезени заради 
облагородување се упатуваат на подрачјето на друга 
царинарница заради вршење на одредени мерки на 
царинската контрола. 

Контролниот лист на облагородување^) се под-
несува на Образецот XII. 

Член 446 
За стоките што привремено се увезуваат заради 

облагородување на подрачјето на повеќе царинар-
ници, . или во повеќе фази ка ј организациите на 
здружениот труд на подрачјето на повеќе царинар-
ници, односно ка ј друга царинарница во смисла на 
член 305 став 6 од Царинскиот закон, увозникот и под-
несува на царинарницата која стоките ги упатува 
(во понатамошниот текст: испратната царинарница) 
контролен лист на облагородување™ (во понатамош-
ниот текст: контролниот лист). 
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Член 44в 
К о н т р о л н и о т л и с т со п р е п и с , о д н о с н о с о ф о т о -

к о п и ј а на р е ш е н и е т о з а о д о б р е н и е т о н а п р и в р е м е -
н и о т у в о з , и се п о д н е с у в а п о с е б н о н а с е к о ј а ц а р и -
н а р н и ц а на ч и е п о д р а ч ј е ќ е се в р ш и о б л а г о р о д у -
в а њ е т о на с т о к и т е (во п о н а т а м о ш н и о т т е к с т : п р и е м -
н а т а ц а р и н а р н и ц а ) . 

Рубриките 3 до И на контролниот лист ги по-
полнува увозникот, а другите царинарницата. Овие 
податоци царинарницата ги заверува со потписот на 
овластениот работник и со печатот на царинарни-
цата. 

Член 44г 
Контролниот лист се пополнува во три приме-

роци. Кон третиот примерок на контролниот лист е 
додадена потврда за предавањето на контролниот 
лист на приемната царинарница. 

Првиот примерок на контролниот лист го задр-
жува испратната царинарница, а вториот и третиот 
примерок, со прилозите, со мострите и ел. му се 
предава на увозникот. Увозникот е должен, БО рокот 
што ќе го одреди испратната царинарница, обата 
примерока на контролниот лист, со прилозите, со 
мострите и ел. и со преписот на решението со кое 
е одобрен привремен увоз да и ги предаде на при-
емната царинарница. 

Член 44д 
Ако по завршетокот на една фаза на облагоро-

дувањето на стоките увозникот ги упатува стоките 
на организацијата на здружениот труд на подрачје-
то на друга царинарница, што ќе ја изврши след-
ната фаза на облагородувањето, е должен на ис-
п р а в а т а царинарница да' и поднесе контролен лист 
и препис, односно фотокопија на решението за одо-
брението на привремениот увоз. 

Член 44ѓ 
Ако привремено увезените стоки се враќаат 

преку царинарницата што го одобрила привремениот 
увоз, а облагородување^ е вршено на подрачјето 
на повеќе царинарници, увозникот е должен на ца-
ринарницата на чие подрачје е вршено облагороду-
ваното на стоките да и поднесе контролен лист 
заради упатување на стоките на царинарницата 
преку која стоките ќе се вратат во странство. 

Член 44е 
Ако една работа на облагородувањето на сто-

ките е вршена на подрачјето на повеќе царинарни-
ци, а враќањето на стоките е одобрено преку една 
царинарница, увозникот е должен на секоја цари-
нарница на чие подрачје е вршено облагородување-
то на стоките да и поднесе контролен лист заради 
упатување на стоките на царинарницата преку која 
стоките ќе се вратат во странство." 

Член 4 
Во член 45 бројот: „XI" се заменува со бројот: 

„ХП". 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 1729/1 
6 февруари 1974 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за царини, 

Кемал Тарабар, е. р. 

ИСПРАТИЛ ЦАРИНАРНИЦА Образец XII 
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ИСПРАТНА Ц А Р И Н А Р Н И Ц А Образец XII 
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152. 

Врз основа на член 17 став 3 и член 62 точка 2 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КРЕДИТИТЕ 
ШТО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ 
ГИ ДАВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ОД СРЕДСТВА-

ТА НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 

1. Во Одлуката за условите за користење на 
кредитите што Народната банка на Југославија им 
ги дава на деловните банки од средствата на при-
марната емисија („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/73 
и 27/73) во точка 2 став 1 одредба под 4 зборовите: 
„не е подолг од дванаесет месеци" се заменуваат со 
зборовите: „не е подолг од осумнаесет месеци". 

До одредбата под 6 се додава нова одредба 6а, 
која гласи: 

,,6а) кредити да дест на земјоделски организации 
за комерцијално производство на пченка — врз ос-
нова на договор за производство и испорака, и тоа 
до височината од 30°/о од состојбата на дадените кре-
дити, а најмногу до износот од 13°/о од вредноста на 
договореното производство сметано по гарантирани-
те откупни цени и под услов роковите за враќање 
на кредитите да не се подолги од дванаесет месеци 
сметајќи од денот на почетокот на користењето на 
кредитот, со тоа што да не можат да го преминат 
15 декември;". 

По одредбата под 9 се додава нова одредба 9а, 
која гласи: 

,,9а) кредити за комерцијални залихи на пченка 
— врз основа на исправи за количината и вредноста 
на кредитираните залихи, и тоа до височината од 
30% од состојбата на кредитите што банката им ги 
дала на комитетите и под услов со договорот за 
кредитот да е предвидено враќање на кредитот во 
согласност ео потрошокот на кредитираните зали-
хи, а најдоцна во рок од десет месеци сметајќи од 
денот на почетокот на користењето на кредитот и 
залихите да не потекнуваат од производство пред 
1974 година;". 

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

О. бр. 7 
8 февруари 1974 година 

Белград 

Претседател на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната баќка на Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА ОС-
НОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД „АГРОКОМЕРЦ" ВО ТИТОГРАД ВО СОСТАВ 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АГРООПРЕМА", БЕЛГРАД 

I. Претседателот на Работничкиот совет и гене-
ралниот директор на Претпријатието „Агроопрема" 
во Белград, по овластување на собирите на работ-
ниците на основните организации на тоа претприја-
тие, му поднесоа на Уставниот суд на Југославија 
предлог за оценување на уставноста и законитоста 
иа Одлуката за организирањето на основната орга-
низами ја на здружениот труд ,,Агрокомерц" so Ти-

тоград во состав на тоа претпријатие, што ја допе-
сле работниците на Претставништвото со складот на 
тоа претпријатие во Титоград. 

Подносителите на предлогот сметаат дека работ-
ната единица во Титоград не ги исполнува ниту ус-
тавните ниту законските, услови за организирање во 
основна организација на здружениот труд и дека со 
нејзината Одлука е извршена повреда на Уставниот 
амандман XXI и на член 34 од Законот за консти-
туирање и запишување во судскиот регистар на ор-
ганизациите на здружениот труд. Во прилог на так-
вото тврдење наведуваат дека работната е д и ш к а во 
Титоград не ги исполнува 'организационите, техно-
лошките и економските услови за остварување на 
заеднички доход на Претпријатието и за поднесу-
варвето на ризиците. Натаму во предлогот се наве-
дува дека Одлуката на работната единица во Тито-
град за организирањето во основна организација на 
здружениот труд е донесена со задоцнување во од-
нос на организирањето на другите делови на Прет-
пријатието и спротивно на анализата за организира-
њето на претпријатието врз основа на уставните 
амандмани со која е докажано дека во рамките на 
Претпријатието постојат услови за организирање 
само на три основни организации на здружениот 
труд со седиште во Белград, а сите дислоциран^ 
единици влегуваат, во составот на тие основни орга-
низации. 

Работните луѓе во Претставништвото со складот 
во Титоград, во одговорот на предлогот, во целиот и 
аргументирано ги побиле наводите на предлогот, 
истакнувајќи дека, поради својата правна положба 
во рамките на Претпријатието, пред организирањето 
во основна организација на здружениот труд биле 
лишени од основните самоуправни права да стекну-
ваат доход и да управуваат со работите и со средс-
твата на општествената репродукција. Работниците 
на работната единица во Титоград сметаат дека нив-
ната правна и економска положба не е во согласност 
со важечките уставни и законски прописи и дека 
условите на работата во таа единица бараат едини-
цата да стекне статус на основна организација на 
здружениот труд. 

И. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Уставниот суд на Југославија утврди дека 
Претставништвото со складот во Титоград на 3 мај 
1973 година донесло Одлука за организирањето на 
основната' организација на здружениот труд „Агро-
к омери", Титоград во состав на Претпријатието 
„Агроопрема", Белград, со која ја дополни и усогла-
си со новите законски прописи својата првобитна 
одлука за организирањето на основната организа-
ција, донесена на 21 декември 1972 година. Со нова-
та одлука работната заедница на Претставништвото 
со складот во Титоград ги утврди сите битни еле-
менти на своето организирање, одредувајќи го нази-
вот и седиштето на основната организација, пред-
метот на работењето, начинот на преземањето на 
обврски и одговорност, како и кои општи акти ќе 
применува до конституирањето на основната орга-
низација. 

Според оцената на Уставниот суд на Југослави-
ја, Одлуката на работните луѓе во Претставништво-
то со складот во Титоград за организирањето 
во основна организација на здружениот труд е во 
согласност со Уставот и со законот. Ова поради тоа 
што работната единица, во смисла на Амандманот 
XXI, претставува работна целост чии резултати на 
работата можат да се потврдат како вредност на 
пазарот или во работната организација и врз таа 
основа самостојно да се изразат. Согласно со Устав-
ниот амандман XXI точка 2 став 2, работните луѓе 
во делот на работната организација, што ги испол-
нуваат наведените услови, имаат право а истовре-
мено и должност да се организираат Јао основна 
организација на здружениот труд заради остварува-
ње на своите уставни обврски, работејќи со средс-
твата на општествената репродукција, одлучуваат 
непосредно за сите работи на општествената репро-
дукција и за условите и односите на меѓусебната 
зависност, одговорност н солидарност. 



С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј 

III. Врз основа на изложеното, а согласно со 
член 69 од Законот за Уставниот суд на Југославија, 
на седницата одржана на 6 декември 1973 година, 
Уставниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а 

Одлуката на работните луѓе во Претставништво-
то со складот на Претпријатието „Агроопрема" во 
Титоград за организирањето на основната организа-
ција на здружениот труд „Агрокомерц", Титоград во 
состав на Претпријатието „Агроопрема", Белград — 
е во согласност со Уставот и со законите* на Југо-
славија. 

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ј у -
гославија во следниот состав: претседавач судија 
Ј о ж е Земљак и судии Иван Божичевиќ, Радивое 
Главиќ, Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Ме-
деница, д -р Стане Павлин, Ненад Петровиќ, Таип 
Таипи, Боривое Ромиќ и д -р Иво Сунариќ. 

У бр. 200/73 
6 декември 1973 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на Уставниот 
суд на Југославија 

судија, 
Јоже Земљак, е. р. 

У К А З И 

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

У К А З 

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

РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА 

I 
Се отповикува 
Лазар Лилиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ве-
нецуела. 

И 

Се назначува 
Павле Бојц, претседател на Комисија на Из-

вршниот совет на Социјалистичка Република Сло-
венија, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Република Венецуела. 

I I I 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овај указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 1 
25 јануари 1974 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

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

У К А З 
З А ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО МОНГОЛСКАТА НАРОДНА 
Р Е П У Б Л И К А И ЗА Н А З Н А Ч У В А Њ Е ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО МОНГОЛСКАТА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА I 

Се отповикува 
Владимир Миловановиќ од должноста на из-

вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во 
Монголската Народна Република. 

II 
Се назначува 
Драго Новак, досега на работа во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи? за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Монголската 
Народна Република. 

I I I 

Сојузниот секрч?тар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3 
31 јануари 1974 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА РОМАНИЈА И ЗА Н А З Н А Ч У В А Њ Е И З -
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА 

I 

Се отповикува 
Исо Његован од должноста на извонреден и 

оплономоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Социјалистичка 
Република Романија. 

II 

Се назначува 
Петар Додик, пратеник на Општествено-поли-

тичкиот собор на Сојузната скупштина, за извон-
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реден и ополномоштен амбасадор на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во Со-
цијалистичка Република Романија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овај указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 2 
25 јануари 1974 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип 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: 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

— по повод стото диш мината на работата, а за 
особени заслуги во текот на Народноослободител-
ната борба и по војната во образованието на сани-
тетскиот кадар, во вршењето на здравствената заш-
тита на населението и во укажувањето помош на 
ранетите, повредените и заболените лица 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Медицинскиот центар „Данило I", Цетиње; 

— по повод дваесет и петгодишнината на. рабо-
тата, а за заслуги во развивањето на спортското 
воздухопловство и за постигнатите успеси во нат ' 
преварите 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Аероклубот „Шпиро Мугоша", Титоград; 

— по повод педесетгодишнината на работата, а 
за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

Туристичкото друштво „Могрен", Будва; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Асановић Стане Душан, Јауковић Димитрија 
Војин; 

О д С Р Х р в а т с к а 

— по повод стогодишнината на работата, а за 
особени заслуги во ширењето на просветата и кул-
турата и за успесите во образованието, воспитува-
њето и подготвувањето на многубројните генерации 
млади за корисни членови на општеството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основното училиште „Даворин Трстењак", Хр-
ватска Коста ј ница; 

— по повод деведесетгодишнината на работата, 
а за особени заслуги на заштитата и спасувањето 
на човечките животи, општествениот и личен имот, 
со што и е створен значаен придонес на социјалис-
тичката заедница 

Доброволното противпожарно друштво, Зелина; 

— за заслуги и постигнати успеси во развива-
њето на културно-забавниот и музичкиот живот во 
својата средина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Лимената музика на Народно свеучилиште, Па-
зин; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

У грчић Ву је Јово; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Венчић Јосипа Миљенко, Бреговић Ђуре Јосип, 
Дрпић Јосипа Јосип, Лупало Стеве Љубица, Иван-
чић Алојза Стјепан, Кнежевић Луке Милан, Перић 
Илије Ђука, Петрињац Ђуре Бошко, Стипеч-Тус 
Миховила Павица; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Фрањић Анте Марин, Гиљевић Грге Мате, Јурас 
Петра Луиђи, Шпиранец Јосипа Јосип, Вишингер 
Антуна Фрањо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Билушић Шиме Светислав; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Јакуш-Мејарец Б л а ж а Антун, Катић Николе 
Томо; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Нова!? Вицка Иво, Тесла Николе Бранко; 
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О д С Р С л о в е н и ј а 

— ћо повод стогодишнината на работата, а за 
особени заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Цинкарна — Металуршко кемична индустрија, 
Цеље; 

— по повод седумдесет и петгодишнината на ра-
ботата, а за заслуги и постигнати успеси во разви-
вањето на културно-забавниот живот во својата сре-
дина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Годба на пихала, Придвор; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ахчин Карла др Марјан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Хочевар Јоже Јанез, Клоцчич Франца Франц; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Тепина Ловре Марјан; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Микуж Валентина др Стане; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бајц Алојза проф. др. Отон, Иванич Јурија 
Алојз, Микуж Ва-лентица др Стане, Рос Ивана 
Иван; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— за заслуги* во просветувањето, воспитувањето 
и стручното образование на младите работници — 
металопреработувачи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

- -чг*нли'г< п 
Металопреработувачксиго училиште за квалифи-^ 

кувани работници „Тито", Нови Сад; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Савић Николе Срета. 

Бр. 138 
26 септември 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: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Новаковић Ђуре Душан; 

О д С Р С р б и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Банковић Милосава Илија, Марић Милана Мио-
драг, Петковић Михајла Слободан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Р1гњатовић-Стојановић Косте Параскева, Јови-
чић Миодрага Драгослав, Маторкић Милије Вели-
мир, Васиљевић Цветков Александар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Димитријевић Милорада Милица, Ђорђевић 
Илије Живојин, Ђурђевић Чедомира Живадин, Га-
рабиновић Илије Рајко, Јовановић Николе Душан, 
Каба дај ић-Миличевић Драгутина Анђелија. Марин-
ковић Војислава Јован, Милојковић Милорада Алек-
сандар, Милошевић-Вујанић Ђорђа Радојка, Мило-
вановић-Радомировић Драгутина Анка, ПарезановиК 
Душана Владета, Павловић Луке Зора, Прибић-Бу-
фан Ђорђе Јованка, Ракић Чедомира Боривоје, Спа-
сић Николе Боривоје, Станошевић Милорада Драги-
ша, Стојковац Ранка Велибор, Шеховић-Павловић 
Радомира Славка, Шиљић Обрена Марија, Тешић-
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-Влајић Владимира Славка, Вукмановић Драгутина 
Боривоје, Живановић Гојка Жарко; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Гајичић Марка Петар, Павловић Живков Жива-
дин, Тодоровић Манојла Стојан. 

Бр. 141 
26 септември 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 во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Сојузна Република Германија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ЃЕРДАН 

Kurt Laqueur, генерален конзул на Сојузна Ре-
публика Германија во Загреб. 

Бр. 142 
26 септември 1973 година 

Белград 

Поетседател 
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 

— по повод сто и дваесетгодишнината на рабо-
тата, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата и за развивањето на оружените сили на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Заводите „Црвена застава", Крагуевац. 

Бр. 143 
26 септември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

143. Одлука за дополненија на Деловникот на 
Сојузниот извршен совет — — — — 197 

144. Решение за продолжување важењето на 
Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увозот на производи на 
црната металургија во 1973 година — — 197 

145. Решение за продолжување на важењето 
на Решението за ослободување од пла-
ќање царина на суровини и репродук-
циони материјали во 1973 година — — 197 

146. Решение за одредување постојани гра-
нични премини за меѓународен сообраќај 198 

147. Наредба за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти 
за увоз на стоки во 1974 година — — — 198 

148. Упатство за измени и дополненија на Уп-
атството за начинот на утврдувањето на 
сопствените слободни средства што можат 
да се депонираат кај банката на рок по-
долг од една година, на сопствените средс-
тва во просечното користење на обртните 
средства и на средствата што можат да се 
вложуваат во основни средства — — — 199 

149. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Der Spiegel" 201 

Д50. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на илустрираната ревија „Woe-
hen end" — — — — — — — — 201 

151. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за земање мостри, за царин-
ските обележја и за обрасците на царинс-
ките исправи во царинската постапка 201 

152. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за условите за користење на креди-
тите што Народната банка на Југосла-
вија им ги дава на деловните банки од 
средствата на примарната емисија — — 204 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на Одлуката за организирањето на основ-
ната организација на здружениот труд 
„Агрокомерц" во Титоград во состав на 

' Претпријатието „Агроопрема", Белград 204 
Укази — — — — — — — — — — 205 
Одликувања — — — — — — — — — 206 

Меѓународни договори — — — — — — - 57 
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