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БРОЈ 24 ГОД. XXVIII 

Цена на овој број е в динари. — 
Претплатата за 1972 година изнесува 
270 динари — Редакција: Улица Го-
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Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-885: т у ж б а за претплата 
651-7.12: Комарци Јапен сектор 651 671. 

220. 
Врз основа на член 20 став 1, во врска со член 

13 став 1 од Законот за формирањето и општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Електростопанските претпријатија во чи ја де ј -

ност спаѓа преносот на електричната енергија, за 
електричната енергија што ја испорачуваат на пре-
ч е н а т а мрежа напон 220, 110 и 35 kV можат да ги 
зголемат тарифните ставови од Одлуката за н а ј в и -
соките тарифни ставови за продажба на електри-
чна енергија на преносната мрежа („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/65 и 5/70) и од Уредбата за цените 
на електричната енергија (.,Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 8/71 и 29/71) — најмногу до 15Vo. 

Член 2 
Електростопанските претпријатија што се з а -

нимаваат со дистрибуција на електричната енерги-
ја (дистрибутивни претпријатија) можат да им ги 
зголемат важечките тарифни ставови односно цени 
за продажбата на електричната енергија на потро-
шувачите, со тоа што вкупниот износ на зголемува-
њето да не може да биде поголем од износот на 
зголемените трошоци на дистрибутивното претпри-
јатие поради набавка на електричната енергија на 
п р е ч е н а т а мрежа по цените од член 1 на оваа 
уредба. 

Член 3 
Тарифните ставови односно цените на електри-

чната енергија формирани во смисла на чл. 1 и 2 
од оваа уредба можат да се применуваат кога со 
нив ќе се согласи извршниот совет на републиката 
односно на автономната покраина или органот што 
тој ќе го одреди. 

Член 4 
Во поглед известувањето на потрошувачите од-

носно на купувачите за измената на тарифните ставо-
ви односно на цените за продажбата на електричната 
енергија според одредбите на оваа уредба, елек-
тростопанското п р е т п р и ј а т и е не е должно да се 
придржува кон роковите од член 20 на Уредбата 
за тарифниот систем за продажбата на електрична 
енергија („Службен лист на СФРЈ" , бр. 24/65 и 33/65), 
со тоа што купувачите и потрошувачите на електри-
чната енергија во 1972 година да не можат да го ме-
нуваат тарифниот степен што го избрале на поче-
токот на таа година. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 
P. п. бр. 65 

4 ма ј 1972 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, е. р. 

221. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 21 став 1, 
во врска со член 13 став 1 и чл. 16 и 38 од Законот 
за формирањето и општествената контрола на це-
ните („Службен лист на СФРЈ" , бр, 12/67, 23/67, 
40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМНРАЊЕ 
НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за максимираље на цените на 
сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/71, 6/72, 8/72. 11/72, 12/72, 17/72 и 19/72) во точка Зи 
став 1 одредба под е) зборовите: „кожеви обувки" 
се заменуваат со зборовите: „обувки за кои е извр-
шено намалување на данокот на промет од 8°/о на 
4% и за сите видови детски обувки". 

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

P. п. бр. бб 
4 ма ј 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. 

222. 

Врз основа на чл. 18 и 31 од Законот з^ цаоин-
ската тарифа („Службен лист на СФРЈ" , бп. 34/65, 
49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 
22/70, 25/70 и 58/71), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА СТО-
ПАНСКИОТ ИНВЕНТАР НА КОИ СЕ 07*КЧСУВА 
ПОВЛАСТИЦАТА ОД ЧЛЕН 18 ТОЧКА 35 ОД ЗА-

КОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

1. Повластицата од член 18 точка 36 од Законот 
за царинската тарифа (..Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70 и 58/71), може да се користи за 
предметите на стопанскиот инвентар што служат за 
вршење на услужни, занаетчиски и земјоделски 
дејности, опфатени во главите 82 до 87 од Царин-
ската тарифа, освен за следните предмети: 

Тарифен 
број Наименување 

1 2 

82.02 П и л и (немеханички) и листови за рачни или 
машински пили (вклучувајќи и листови за 
пили без запци): 
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1) Пили за дрво 
а) рачни 
б) други 

2) Листови за машински пили за метали 
3) Друго: 

а) рачни пили 
б) други 

82.03 Рачни алати: клешти од сите видови (вклучу-
вајќи и клешти за сечење), клешти-штипалки, 
пинцети, лимарски ножици, клешти за скусу-
вање клинови и сл.; пробојци-зумби; сечачи 
за цевки; одвртки и клучеви (освен клучеви-
чекани); турпии и стругани: 
1) Ножици за метали 
2) Клешти 
Ех. 
— Комбинирани со и без изолација 
— Столарски 
— Телеграфски 
— Клешти за странично и рамно сечење 
— Шведски клешти 
3) Клучеви за шрафови 
Ех. 
— Виљушкасти двострани, отворени 
— Окасти затворени, рамни и свиткани 
— Насадни 
— Имбус 
— Цевка сти 
— Сите видови дотерувачки клучеви 
4) Друго 
Ех. 
— Турпии — Пробој ни рачни 
— Друго 

82.04 Рачни алати, вклучувајќи и вградени дија-
манти за сечење стакло (елмази), што не спа-
ѓаат во некој друг тарифен број од оваа глава; 
ламби за лемење, наковална стегачки напра-
ви (менгелиња) освен приборот и деловите за 
машини-алатки, полски ковачници, точила 
монтирани на постаменти (задвижувани со ра-
ка или со педал): 
1) Чекани 
Ех, 
Чекани браварски 
2) Наковални 
3) Сврдли и бургии 
5) Ламби за лемење 
6) Друго 
Ех. 
— Шрафстоци и стегачки направи 
— Рендиња за обработка на дрво 
— Рачни алати и прибор во дрвната индус-

трија и шумарството 
— Гарнитури алати за моторни возила во 

чанти 
— Гарнитури браварски алати во касети 
— Гарнитури на браварско-механичарски ала-

ти во шкафови 
— Извива чи 

82.05 Изменлив алат за рачни алатки, за машини 
алатки или за рачни алатки механички задви-
жувани (на пример, за издлабување, штанцу-
вање, изрежување навои, дупчење, навитку-
вање, фрезирање, пробивање, режење, струга-
ње, зашрафување итн.), вклучувајќи и матри-
ци за извлекување жица, матрици за истис-
нување метали и бургии за дупчење карпи: 

1) Од прост метал: 
а) бургии и други алати за дупчење 
б) навојни бургии, развртувачи, навоен а -

лат за завртување, вклучувајќи и но-
сачи на нарезници, чешли за навој и 
друг навоен алат за дупки, за разврту-
вање дупки и за нарежување навои 

в) глодала, игли за провлекување профи-
ли (мандрини), модулни одводни глодале 
и други алати за глодање, провлекување 
и изработка на запчаници 

г) стругарски и слични алати, вклучувајќи 
и обрусени и термички обработени 
прачки 

д) алати за извлекување (прачки, цевки 
и др.) подразбирајќи ги и алатите (мат-
рици-патрици) за истискување метали 
на ладно 

ѓ) алати за дупчење и сондажа: 
1) рударски 
2) други 

е) други алати за машини и рачни алатки 
2) Од метални карбиди: 

а) за дупчење и сондажа: 
1) рударски 
2) други 

б) други алати за машини и рачни алатки 
3) Од дијамант, агломериран или не: 

а) за дупчење и сондажа: 
1) рударски 
2) други 

б) други алати за машини и рачни алатки 
4) Од други материјали 

82.07 Врвови и плочки на алати, стапчиња и слично 
за врвовите на алати, немонтирани, од синте-
ризирани метални карбиди (тунгстен, молиб-
ден или ванадиум) 
Ех. 
— Види ја плочички 
— Друго 

84.10 Пумпи (вклучувајќи и мото-пумпи и турбо-
пумпи) за течности, снабдени или не со напра-
ви за мерење; елеватори за течности, со ведра, 
синџири, пропелери и слични: 
1) Пумпи со наизменично прскање 
3) Центрифугални пумпи: 

а) за течност, механички 
б) бензински, за сервисни станици 
в) други 

4) Млазни пумпи: 
а) за течност, механички 
б) противпожарни 
в) други 

5) Клипни пумпи: 
а) за течност, механички 
б) инјектори — убрзгувачки пумпи за ди-

зел-мотори 
в) други 

6) Елевотори за течност 
7) Друго: 

а) пумпи за течност, рачни 
б) други 

84.15 Машини и апарати за производство на студ 
(електрични или други) — ладилници: 
16 1 разладни витрини 
16 2 ладилници за угостителството и занает-
чиските дуќани 
16 3 друго 
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84.21 Механички апарати (рачни или не) за исфр-
лање, дисперзија или распрскување на теч-
ност или прав; апарати за гаснење пожар (на-
полнети или не); аерографски пиштоли и 
слични апарати; машини и апарати за исфр-
лање пара или песок и слични машини за 
исфрлање со млаз 
4) Атомизери и слични прскалка: 

а) рачни: 
1) лозарски прскалка грбни 
2) распрскувачи селскостопански (освен 

лозарските прскалки) 
3) дргуи 

б) до 400 1, самоодни 
в) до 400 1; носени и влечени 
г) над 400 1 до 800 1, самоодни 
д) над 400 1 до 800 1, влечени и носени 
ѓ) над 800 1: 

1) самоодни 
2) други 

е) друго: 
1) селскостопански реактивни замаглу* 

вани 
2) друго 

84.23. Машини стабилни или подвижни за ископу-
вање, нивелирање, набивање, длабење, дупче-
ње и вадење на земја, минерали или руди (на 
пример: механички лопати, режачи на јаглен, 
екскаватори, скрепери, нивелири и булдоже-
ри); за побивање шипови; снежни плугови 
без сопствен погон (вклучувајќи и приклучо-
ци за снежни плугови): 
1) Плугови за чистење снег, грстачи на снег 

и други чистачи на снег, освен самоодни 
2) Машини за пренесување, како скрепери и 

слично: 
а) самоодни 
б) влечени 
Ех. 
— Влечени до 5 т 5 

— Стабилни 
4) Булдожери, багери, англдозери и слични 

машини 
Ех. 
— Багери на гасеници, со механички пренос, 

зафатнина на лажицата од 0,2 т 8 нагоре 
— На гасеници, со хидростатичен погон, сила 

на моторот од 25 КЅ нагоре 
— На тркала, со хидростатичен погон над 

25 КЅ 
— Автобагери, со механичен погон, зафатни-

на на лажицата над 0,4 ш3 

— Автобагери со хидростатична трансмисија, 
сила на моторот над 80 КЅ 

— Натоварувачи на гасеници, со механичка 
трансмисија, сила на моторот над 40 КЅ 

— Натоварувачи на гасеници, со хидростати-
чен погон, сила на моторот над 70 КЅ 

— Натоварувачи на тркала, сила на моторот 
над 75 КЅ 

— Булдожери на гасеници, сила на моторот 
над 40 КЅ 

— Булдожери на тркала, сила на моторот над 
75 КЅ 

5) Машини за набивање на почва, освен друм-
ски в о ј а ц и 

7) Машини за длабински дупчења 
Ех. 
— Ротациони машини за длабински дупчења, 

на тркала со пречник на дупчењето до 60 
mm и со длабочина на дупчењето до 300 m 

— На илаз до 1000 m 
— На плаз — јамски со пречник до 42 mm и 

со длабочина на дупчењето до 40 m 
— Дупчачки чекани — длабочински на возду-

шен погон, со пречник до 70 mm 
11) Гредери 
Ех. 
Самоодни, со механичен и хидродинамичен 
пренос, сила на моторот над 60 КЅ 

84.24 Селскостопански и градинарски машини за под-
готвување и култивирање земја (на пример: 
плугови, брани, култиватор и, сеалки и рас-
фрлани на ѓубриња); валјаци за ливади и за 
спортски терени: 
1) Плугови 

а) запрежни 
б) самоодни 
в) тракторски 
г) други 

2) Култиватори: 
а) запрежни 
б) тракторски 
в) други 

3) Брани: 
а) запрежни 
б) тракторски 
в) други 

4) Валјаци: 
а) запрежни 
б) тракторски 
в) други 

5) Чинијаши: 
а) запрежни 
б) тракторски 
в) други 

6) Сеалки: 
а) запрежни 
б) тракторски 
в) други . 

7) Расфрлани на ѓубриња: 
а) запрежни 
б) тракторски 
в) други 

8) Копачки: 
а) запрежни 
б) тракторски 
в) други 

9) Машини за садење, култивирање и други 
за градинарство: 
б) самоодни 

10) Друго 

84.25 Машини, апарати и справи за берба и вршид-
ба на земјоделски производи; преси за слама 
и за храна за добиток; косачки за трева, 
ветерници и слични машини за чистење на 
семе, зрна и мешунест зеленчук; за сортирање 
јајца и други машини за сортирање земјодел-
ски производи (освен машини за мелничката 
индустрија од тар. бр. 84.29): 
1) Комбајни за жито: 

а) самоодни 
2) Комбајни за пченка: 

а) самоодни 
б) влечени 
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3) Други комбајни 
а) самоодни 
Ех. 

— За силажа 
б) влечени 
Ех. 

— За силажа 
5) Косачки: 

а) запрежни 
б) трактора^ 
в) самоодии 

7) Ронилки 
Ех. 
— Рачни 
— Моторни 
8) Гребла и превртувани за сено: 

а) запрежни 
б) други 

10) Машини за вадење компир и репа 

84.26 Машини за млекарство (вклучувајќи и маши-
ни за молзење): 
1) Машини за молзење 

84.27 Гмечала — преси, бутурила и други машини 
за производство на вино, јаболкница, овош-
ни сокови и слично: 
1) Механички гмечола и преси за производ-
ство на вино, ракија и сокови 

84.28 Други машини за земјоделство, градинарство, 
живинарство и пчеларство; уреди за 'ртење 
снабдени со механичка или термичка опрема; 
инкубатори и пол озн за живииарство; 
1) Инкубатори: 

а) автоматски 
б) други 

2) Машини за хранење и поење на живина и 
добиток: 
а) автоматски 
б) други 

3) Друго 
84.29 Машини за мелничката индустрија и други 

машини (освен машини за земјоделски сто-
панства) за преработка на жито и на сув 
мешунест зеленчук: 
1) Мелници на чекани 
2) Други мелници 
3) Уреди за просевање и пречистување 

Ј84.36 Машини за предење од маса (изискување) на 
вештачки и синтетички текстилни влакна; 
машини за подготвување на природни или веш-
тачки и синтетички текстилни влакна; маши-
ни за предење и кончење; машини за дубли-
рање, мотање и прехмогување (вклучувајќи и 
машини за намотување потка): 
4) Влачарници (карди) и развлачници 

а) за памук, коноп и лен 
6) Предилки и претпредилки: 

а) за памук, коноп и лен 

84.37 Машини за ткаење, плетење, за изработка на 
гајтани, тил, тантели, везови, позамантерија, 
плетеници или мрежи; машини за приготву-
вање предиво за употреба на овие машини, 
вклучувајќи и сновалки, машини за шлихту-
вање основа: 
1) Разбои за ткаење на волнени, памучни и 

свилени ткаенини, обични 

2) Разбои за ткаење на волнени, памучни и 
свилени ткаенини со жакард-машшш, бунт 
и слични машини — автомати 

3) Разбои за тантели и позамантерија 
4) Разбои за ткаење на конопци и ленени тка-

енини 
5) Други разбои 
7) Трикотажне! машини: 

а) за рамно плетење 
Ех. 

— Рачни рамноплетачки машини, од сите фи-
ности и од разни широчини 

— Полуавтоматски рамноплетачки машини, 
од сите финости и широчини 

— Автоматски рамноплетачки машини од сите 
финости и широчини, со еден систем 

84.38 Помошни машини за машините од тар. бр. 
84.37 (шафт-машиии, жахард-машини, авто-
матски запирани на движењето и механизам 
за менување правецот на движењето на совал-
ката; делови и прибор што исклучиво или 
главно служат за машините од овој тарифен 
број и за оние од тар. бр. 84.36 или 84.37 (вре-
тена и крила за вретена, гарнитури за влачар-
ници и карди; изискувачки нигшови, совалки, 
нишки и дигачки за нишки и игли ити.): 
1) Помошни машини и апарати за машините 

од тар. бр. 84.37: 
а) шафт-машини 
б) жакард-машини 
Ех. 

— Едноодни и двоодни, за бесконечни хартие-
ни карти 

— Едноодни и двоодни, за тврди картонски 
карти 

84.40 Машини за перење, чистење, сушење, белење, 
бојосување, ѕпертирање, довршување и обложу-
вање на текстилно предиво, на ткаенини или на 
изработки од текстилни материјали (вклучувај-
ќи и машини за перење, пеглање и суво чисте-
ње); машини за свивање, намотување, сечење 
ткаенини, машини за обложување на ткаени-
ни или на други подлоги при изработката на 
линолеум и други покривки за под; машини 
за печатење на текстил, кожа, поѕидници, на 
хартија за завиткување, на линолеум и на други 
материјали и гравирани или ецувани плочи, 
плочички или вал јаци за овие машини: 
1) Машини и апарати, освен оние од точка 2: 

г) машини за пеглање на конфекција и три-
котажа 

Ех. 
— Преси за пеглање 
— Маси за пеглање 
— Парни и електрични пегли 

84.41 Машини за шиење; мебел за вградување ма-
шини за шиење, игли за машини за шиење: 
1) Машини за шиење за домаќинство, обични 

комплетни 
а) со вграден електромотор 
б) други 

2) Глави за обични машини за шиење, за до-
маќинство 

а) со вграден електромотор 
б) други 

3) Специјални машини за шиење за домаќин-
ство — комплетни 

4) Глави за машини од точка 3 



Четврток, 11 мај 1972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 — Страна 481 

84.45 Машини алатки за обработка на метал и на 
метални карбиди, освен машините од тар. бр. 
84.49 и 84.50: 
1) Машини за обработка со деформација: 

б) преси 
1) со механички погон 
Ех. 
— Фрикциони — до 250 t 
— Едностолбни — до 250 t 
— Двостолбни — до 1000 t 
— Абкант-преси — до 160 t 

2) со хидрауличен погон 
Ех. 
— Едностолбни — до 250 t 
— За длабоко извлекување — до 1000 t 
— За формирање дуропласт — до 1000 t 
— За пакетирање — до 250 t 
— За брзгање пластични маси — од 25 до 

3000 t 
— Абкант-преси — до 500 t 

в) други машини: 
1) за свиткување, рамнење и отсекување 

на лим 
Ех. 
— Комбинирани ножици за сечење на 

лим и на профил ен материјал; плос-
кат челик до 160X28 mm, аголно же-
лезо до 15X18 mm 

— Гилотински ножици за лим — до 
13X3050 mm 

4) за ладно обликување 
Ех. 
— Лимарски машини за тркалезно 

свиткување на лим до 1X1000 mm 
— Машини за аголно свиткување на лим 

до 3X2000 mm 
— Машини за исекување на лим до де-

белина на лим 5 mm 
6) други машини 
Ех. 
За сечење и свиткување на бетонско же-
лезо до 0 35 mm 

2) Машини за обработка со симнување на 
струганки: 
а) стругови 

2) вертикални (карусел) 
Ех. 
За обработка — до 0 16000 mm 
3) револвер 
Ех. 
За пропуст на материјали до 0 50 mm 
4) автоматски со едно вретено, копираш 

и со програмско управување 
Ех. 
Од 0 12 до 0 42 mm 
5) други 
Ех. 
Универзални и продукциоки врвови до 
500 mm растојание помеѓу врвовите до 
4000 mm 

б) дупналки: 
1) вертикални (трпезни и стол они) 
Ех. 
— Ефект до 0 63 mm 
2) хоризонтални до 160 mm на преч-

никот на вратилото 
3) радија лин 

Ех. 
Ефект на дупчењето до 56 mm, крак 
1600 mm 

в) брусилки: 
1) за кружна обработка, надворешна и 

внатрешна 
Ех. 
До 0 350X2000 mm 
2) за рамно брусење 
Ех. 
До 0 350X1000 mm 

г) острилки 
Ех. 

Универзални за алати 
— Други, со две точила 

д) глодалки: 
1) вертикални, хоризонтални и универ-

зални 
Ех. 
— Универзални, големина на масата до 

350X1350 mm 
— Вертикални и хоризонтални, голе-

мина на масата до 350X1350 mm 
3) копирни, специјални и други 
Ех. 
Големина на масата 254X1100 mm 

ѓ) рендиња 
1) краткоодни и долгоодни 
Ех. 
— Краткоодни, шепинг-машини, со од 

до 650 mm 
е) пили 

1) листени и шински 
Ех. 
Полуавтоматски и автоматски, за се-
чење до 0 520 mm 
2) циркуларен! и специјални 
Ех. 
За сечење до 0 65 mm 

84.47 Машини алатки за обработка на дрво, плута, 
коска, ебонит (тврд каучук), на тврди веш-
тачки пластични материи или на други тврди 
материјали за резбарија, освен машините од 
тар. бр. 84.49 
6) Машини за глодање дрво 
Ех. 
— Трпезни глодалки 
— Наттрпезни глодалки 
7) Машини за брусење дрво 
Ех. 
— Шински брусидки 
— Цилиндрични брусилка со повеќе цилин-

дри 
— Цилиндрични брусилка со рачно поместу-

вање 
8) Пили за дрво 
Ех. 
— Шински пили трупчарки, со автоматско 

поместување, вертикални до 1400 mm 
— Ра ст руж ни шински пили 
— Трпезни шински пили, стационирани 
10) Други машини за механичка преработка 

па дрво 
Ех. 
— Рампалки со рачно поместување 
— Стругови за дрво 
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— Комбинирани рамналки без здебелувач 
— Рамналки, комбинирани со една или повеќе 

машини 

84.56 Машини за сортирање, просевање, сепарација, 
перење, кршење, мелење и мешање на земја, 
камен, руди и други минерални материи во 
цврста состојба (вклучувајќи и прав и маса-
-паста); машини за агломеризација, леење и 
обликување на цврсти минерални горива, ке-
рамички маси, нестврднати цементи, гипс и ел. 
и на други минерални производи во прав или 
во форма на маса; машини за изработка на 
леарски калапи од песок: 
2) Уреди и опрема за подготвување и вграду-

вање бетон 
Ех. 
— Подвижни бетоиарници со мешање на 
принципот слободно паѓање, рачно или по-
луавтоматско управување, капацитет до 
30 m3/h 

— Подвижни бетонарници со принудна мешал-
ка капацитет до 30 m3/h 

— Стабилни бетонарници со рачно, полуавто-
матско и автоматско управување, капацитет 
до 35 m3/h 

— Уреди за привлекување агрегати — меха-
ничка лопата, со гранка во должни метри, 
до 14 m 

5) Машини и уреди за производство на граде-
жни материјали (дробилки, сита, перални-
ци, мешалки, сушилници, пречистувач^ 
жрвни, мелници, дезинтегратори и пулве-
ризатори) 
Ех. 

— Дробилки — челусни со просто и сложено 
движење на челуста, отвор на устието до 
1300 mm X 1000 mm 

— Мелници цилиндрични со топки или прачки 
од разни димензии 

— Подвижни дробилничии постројки 

84.59 Машини и механички справи (освен оние по-
добни исклучиво или главно за употреба како 
делови на други машини и апарати), што не 
спаѓаат ниту во еден тарифен број на оваа 
глава: 
2) Друго 

а) машини и справи за изработка и одржу-
вање на бетонски и асфалтни коловози 

Ех. 
— Асфалтни бази до 20 t 
— Бетонски бази за стабилизација на почвата 

до 20 t 
к) друго 

Ех. 
Мешалки за лепило 

85.01 Електрични генератори, мотори, претворувачи 
— конвертори (ротациони или статички), тран-
сформатори, исправувани и исправувани на 
апарати, индуктори: 
1) Генератори, мотори и претЕорувачи коивер-

тори: 
а) генератори и мотори: 

2) други: 
аа) тежина до 5 kg заклучно по парче 

Ех. 
— Електрични мали мотори до 50 W 
— Електрични мотори генератори, сила до 

10 kWA 
бб) тежина над 5 kg до 100 kg по парче 

Ех. 
Електрични мотори генератори, сила до 
10 kWA 
— Електрични мотори генератори, сила над 

10 до 1000 kWA 
2) Трансформатори: 

б) други 
1) до 1 kg тежина заклучно по парче 

Ех. 
— Мали еднофазни до 1 kWA и трофазни до 

1,5 kWA 
— За заварување и телефонија 
2) од 1 до 100 kg заклучно по парче 
Ех. 
— Мали еднофазни до 1 kWA и трофазни до 

1,5 kWA 
За заварување 

3) Исправувани и исправувачки апарати 
Ех. 
— На живина пара 
— Контактни 
— Механички други 
— За полнење акумулатори 
— Исправувачки елементи (селенски, силици-

умски и други) 
— Исправувани други 

87.01 Трактори (освен оние од тар. бр. 87.07), со 
уреди за дигање и спуштање на товарот, со 
чекреци и ел. или не: 
1) Трактори (освен оние од точка 2): 

б) други трактори — на колца 
в) други трактори гасеничари 
г) друго 

2) Трактори за влечење полуприколки 

87.14 Други возила (вклучувајќи и приколки), без 
механички погон и нивни делови: 
1) Приколки отворени за растурен товар и за 

концентрирани товари, обични 
2) Приколки со контенери за цемент, вино, 

како и ладилници ити. 
3) Приколки со кипер-уреди и со уреди за 

автоматски натовар и истовар 
4) Приколки за превоз на товари над 15 тона, 

со хидраулични или други уреди 
5) Други возила 
6) Делови 

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

Бр. 3-3975/1 
18 април 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 
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223. 
Врз основа на точка 5а од Одлуката за регули-

рање на увозот на моторни возила од страна на 
граѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/64, 17/68, 
25/68 и 31/68), во спогодба со сојузниот секретар за 
финансии, сојузниот секретар за надворешна трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАВАЊЕТО НА МОТОР-
НИТЕ ВОЗИЛА ШТО СЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ЗЕМЈАТА 

1. Продажбата на моторни возила регистрирани 
во Југославија што се сопственост на странски ди-
пломатско-конзуларни претставништва и други 
странски лица, може да се врши преку организа-
циите на здружениот труд овластени за продажба 
на моторни возила. 

Како организации на здружениот труд овла-
стени за продажба на моторни возила што се соп-
ственост на странски дипломатско-конзуларни прет-
ставништва и на други странски лица во земјата, 
се подразбираат организациите на здружениот труд 
регистрирани за увоз и продажба на моторни во-
зила. 

2. Организациите на здружениот труд од точка 
1 на оваа наредба можат да продаваат моторни во-
зила што се сопственост на: 

— дипломатско-конзуларни претставници и 
на членови на нивните семејства, како и на други 
странски лица вработени во дипломатско-конзу-
ларни претставништва; 

— членови на странски мисии и на претстав-
ници на меѓународни организации со постојано се-
диште во земјата, на членови на нивните семејства, 
како и на други странски лица вработени во меѓу-
народни организации и во други административни 
установи на странски држави во земјата; 

— странски новинари акредитирани во земјата; 
— дипломатско-конзуларни претставништва и 

на други административни установи на странски др-
жави во земјата. 

3. Продажба на моторни возила, во смисла на 
оваа наредба, може да се врши под услов моторните 
возила да се увезени најмалку на три години пред 
нивната продажба, а пред тој рок — ако сопстве-
ниците на моторните возила се преместени од зем-
јата. 

4. Продажбата на моторните возила од точка 1 
на оваа наредба може да се врши во земјата на 
физички лица врз основа на претходно одржано 
јавно наддавање. 

Ако јавното наддавање извршено и по втор пат 
не успее, продажбата на моторното возило може да 
се изврши со непосредна погодба. 

5. Царинење на моторното возило врши орга-
низацијата на здружениот труд регистрирана за 
увоз и продажба на моторни возила, врз основа на 
увозната царинска декларација поднесена на име 
на лицето што го купило возилото, во рок од 30 
дена од денот на извршената продажба. 

Плаќањето на царината и на другите давачки 
пропишани за продаденото моторно возило го врши 
организацијата на здружениот труд од став 1 на 
оваа точка. 

6. Динарите што лицата од точка 2 на оваа на-
редба ќе ги остварат со продажбата на моторни 
возила се полагаат на посебна сметка ка ј овласте-
ните банки и можат да се користат за трошоците 
на престојот во Југославија. 

7. За купување на моторни возила на странски 
лица, организациите на здружениот труд од точка 1 
на оваа наредба не се должни да прибавуваат со-
одветна дозвола за увоз на моторни возила од Од-
луката за издавање дозволи за извоз и увоз на 
стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 11/69 и 
32/71). 

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

П. бр. 11010 
28 април 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 

224. 
Врз основа на член 77 точка 2 од Основниот 

закон за радиосообраќајот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65), директорот на Сојузната управа 
за радиоврски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА РАДИОЕМИИСИТЕ 

Член 1 
Заради запишта на радиосообраќајот, радиоеми-

сиите според техничките карактеристики се озна-
чуваат со ознаките утврдени со одредбите на овој 
правилник. 

Член 2 
Одредбите на овој правилник се применуваат 

врз радиоемисиите на сите радиостаници што уче-
ствуваат во домашниот и меѓународниот радиосоо-
браќај. 

Одредбите на овој правилник се применуваат и 
врз радиостаниците во радиослужбите на народната 
одбрана и внатрешните работи, ако со посебни про-
писи за тие радиослужби не е поинаку одредено. 

Член 3 
Радиоемисиите се означуваат според широчината 

на потребниот фреквентен опсег, според каракте-
ристиките на носечката фреквенција и типот на 
модулацијата, според типот на завршниот модула-
ционен сигнал, според карактеристиките на прво-
битниот сигнал, како и според додатната децимална 
ознака по применетиот технички систем за работа. 

Член 4 
Широчина на потребниот фреквентен опсег е 

минималната вредност на широчината на заземениот 
опсег потребна за пренос на соопштенија со брзина 
и со квалитет што се неопходни за односниот вид 
емисии. 

Широчината на потребниот фреквентен опсег на 
една радиоемисија се изразува во херци (Hz), а се 
означува со арапски броеви. 

Радиоемисијата, со соодветната широчина на 
потребниот фреквентен опсег, се означува со три 
арапски броеви, од кои првите два броја претставу-
ваат почетни броеви на широчината на потребниот 
фреквентен опсег изразен во Hz, а третиот број го 
изразува бројот на нулите што треба да се допишат 
на претходните почетни броеви, за да се добие вред-
носта на широчината на потребниот фреквентен оп-
сег изразен во Hz. 

Член 5 
Носечка фреквенција е осцилација или бран 

кој може да биде комбиниран со модулациониот сиг-
нал во последниот модулационен степен на радио-
предавателот. 

Според карактеристиките на носечката фреквен-
ција и типот на модул аци јата на таа фреквенција, 
радиоемисиите се означуваат со ознаките утврдени 
со овој член. 

Радиоемисиите со периодична, чиста синусо-
идална носечка фреквенција се означуваат со голе-
ма буква од абецедата, и тоа; 



Страна 464 — Број 24 

1) амплитудната модулација со целосната 
носечка фреквенција и двата бочни опсега — А 

2) амплитудната модулација со намалена 
или потисната носечка фреквенција и двата 
бочни опсега — — — — — — — — — D 

3) амплитудата модулација со целосната 
носечка фреквенција и со еден бочен опсег — Н 

4) амплитудната модулација со намалена 
носечка фреквенција и со еден бочен опсег — Е 

5) амплитудната модулација со потисната 
носечка фреквенција и со еден бочен опсег — Ј 

6) амплитудната модулација со намалена 
или потисната носечка фреквенција и со не-
зависни бочни опсези — — — — — —' В 

7) ампл пту дната модулација со целосната 
носечка фреквенција и со преостанатиот бо-
рден опсег — — — — — — — — — — С 

8) фреквентната модулација — — — — F 
9) фазната модулација — — — — — G 

Радиоемисиите со периодична, чиста синусо-
идална носечка фреквенција што е импулсно моду-
лирана, се означуваат со голема буква, и тоа: 

1) низа импулси без модулација — — — Р 
2) носечката фреквенција, периодична, чиста 

синусоидална, амплитудно модулирана со низа пери-
одични импулси што и самите се модулиран!! со пр-
вобитниот сигнал: 

— амплитуди© — — — — — — — К 
—- во време или по широчина — — — L 
— по фаза или по положба — — — — М 
— со импулсен код — — — — — — N 
— со други типови модулација — — — Q 

3) носечката фреквенција, периодична, чиста си-
нусоидална, фреквентно или фазно модулирана со 
низа периодични импулси што и самите се моду-
лирани со првобитниот сигнал: 

— амплитудно — — — — — — — Е 
— во време или по широчина — — — Ѕ 
— по фаза или по положба — — — — Т 
— со импулсен код — — — — — — U 
— со други типови модулација — — — V 

Радиоемисиите со други видови носечка пери-
одична фреквенција се означуваат со буква, и тоа: 

1) периодичните синусоидални осцилации, 
модифицирани со една или повеќе периодични 
сину сои дал ни чујни фреквенции, се ампли-
туди© модулиране со завршниот модулационен 
сигнал — — — — — — — — — — W 

2) радиоемисиите што не се предвидени во 
ст. 3, 4 и 5 на овој член — — — — — — Y 

3) радиоемисиите без модулација —• — — X. 

Член 6 
Завршниот модулационен сигнал е модулациона 

величина што е комбинирана со носечката фреквен-
ција во последниот модулационен степен на радио-
предавателот. 

Помошната носечка фреквенција е осцилација 
или бран што е употребен во меѓуфазната моду-
лација односно како модулационен сигнал за моду-
лиране на некоја друга носечка фреквенција. 

Според типот на завршниот модулационен сиг-
нал, радиосмисиите се означуваат со арапски цифри, 
и тоа: 

1) една или повеќе периодични синусо-
идални нехмодулирани осцилации или пери-
одични низи немодулираии импулси — — 0 
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2) дигитални сигнали, како еден или по-
веќе телеграфски сигнали што директно ја 
модулираат носечката фреквенција — — — 1 

г 3) дигитални сигнали, како еден или по-
веќе телеграфски сигнали што модулираат 
една или повеќе помошни носечки фрек-
венции — — — — — — — — — — 2 

4) аналоген сигнал, како еден или повеќе 
чујни сигнали, подразбирајќи ги и сигналите 
па радиодифузната служба, што ја модулираат 
директно носечката или една или повеќе по-
мошни носечки фреквенции — — — — — 3 

5) еден или повеќе сигнали на факсимил 
или „телекопија" што ја модулираат директно 
главната носечка или една или повеќе помош-
ни носечки фреквенции — — — -г- — — 4 

6) целосен сигнал на телевизиска слика 
или тој сигнал придружуван со сигнал на тонот 
кога емисијата ги содржи двата сигнала, или 
еден или повеќе сигнали на сликата придру-
жувани или не со сигналот на припаѓачкиот 
тон, што ја модулираат помошната носечка 
фреквенција — — — — — — — — — 5 

7) еден или повеќе сигнали на периодични 
синусоидални немодулирани периодични им-
пулси — — — — — — — — — — — 7 

8) сигнали што не се предвидени во точ. 
1 до 7 на овој став — — — — — — — 8 

9) комбиниран сигнал од разни типови сиг-
нали — — — — — — — — — — — 9. 

Член 7 
Првобитен сигнал е оној сигнал што е најпрво 

формиран да претставува аналогно или квантитатив-
но, една низа информации. 

Според карактеристиките на првобитниот сигнал 
што претставува пренесувана информација-, радио-
емисиите се означуваат со голема буква од абеце-
дата, и тоа: 

а) телеграфски сигнали: 
1) мал број карактеристични состојби по кана-

лот (најчесто два), со однапред одредено време на 
траењето на сигналот (алфабетска телеграфија или 
пренос на податоци): 

-— за прием на слух — — — — — — А 
— за автоматски прием без исправка на 

грешка — — — — — — — — — — В 
— за автоматски прием со исправка на 

грешка — — — — — — — — — — С 

2) мултиплексен сигнал во кој секоја од 
можните комбинации на елементите на сиг-
налите, за секој канал одвоено, е претставена 
со одредена состојба на главната носечка или 
на помошна носечка фреквенција, сигнал на 
дуплексна телеграфија со четири фреквенции 
со или без исправка на грешка — — — — U 

б) факсимил-сигнали (или „телекопии"): 
1) мал број карактеристични состојби по 

каналот (најчесто два), со елементи на сигнал 
чие време на траење е постојано променливо 
— факсимил-сигнал без полусенка (или „кон-
трастна телекопија") — — — — — — — W 

2) постојано променлив сигнал, факсимил-
-сигнал со полусенка (или „нијансирана те-
лекопија") — — — — — — — — — К 

в) чујни сигнали: 
1) монофонски звучен сигнал за радиоди-

фузија — — — — — — — — — — М 
2) стереофонски или мултиплексен звучен 

сигнал за радиодифузија — — — — — — Ѕ 
3) телефонски сигнал што не ја користи 

јавната телефонска мрежа: 
— ро уреди за комерцијална тајност — N 
-— без уреди за комерцијална тајност —• У 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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4) телефонски сигнал од комерцијален ква-
литет што ја користи јавната телефонска 
мрежа: 

— со уреди за комерцијална тајност — — Р 
— без уреди за комерцијална тајност — Q 
г) комплетен сигнал на сликата за телевизија: 
1) црно-бела телевизија — — — — — Т 
2) телевизија во боја — — — — — —. U 
д) други сигнали: 
1) сигнал на телемерења — — — — — D 
2) сигнал за телекоманди — — — — — Е 
3) сигнал за радио-навигациони одреду-

вања — — — — — — — — — — — F 
4) аналоген сигнал за пренос на податоци G 
ѓ) други непредвидени сигнали — — — Y 
е) повеќе сигнали од напред наведените 

типови сигнали, што модулираат било истовре-
мено било сукцесивно по однапред утврден ред 
и распоред на работата — сигнали на точна 
фреквенција, сигнали на точно време — — Z 

ж) ако класификацијата на првобитниот 
сигнал не може да се утврди при идентифи-
кацијата на радиосигналите во контролно-мер-
ната служба — — — — — — — — — X. 

Член 8 
Радиоемисиите се изведуваат са разновидни ти-

пови технички системи, што во радиосообраќајот 
имаат своја ознака. 

Покрај означувањето на радиоемисиите според 
карактеристиките од чл. 4 до 7 на овој правилник^ 
радиоемисиите се означуваат и по додатниот деци-
мален систем со арапски цифри. 

Член 9 
Целосната ознака на радиоемисијата се состои 

од збир на ознаки: широчина на потребниот опсег 
на фреквенциите, карактеристика на главната но-
сечка фреквенција и типот на модул аци јата, карак-
теристика на завршниот модулационен сигнал, ка -
рактеристика на првобитниот модулационен сигнал 
и додатната децимална ознака според видот на 
применетиот систем на работата. 

Ознаката на радиоемисијата е поделена во три 
групи ознаки. Првата група ознаки ја претставува 
широчината на потребниот опсег на фреквенциите. 
Втората група ознаки ја претставува карактеристи-
ката на носечката фреквенција и типот на модула-
цијата, карактеристиката на завршниот модулацио-
нен сигнал и карактеристиката на првобитниот 
сигнал. Третата група ознаки ги претставува додат-
ните децимални означувања. 

Член 10 
Во дозволата за поставување и во дозволата за 

работа на радиостаницата, во колоната „вид еми-
сија", се внесува ознаката на емисијата според од-
редбите на овој правилник. 

Дозволата за поставување и дозволата за работа 
на радиостаница чиј рок на важење е ограничен, а 
кои се издадени пред денот на влегувањето во сила 
на овој правилник, ја задржуваат ознаката на видот 
ва емисијата додека трае важењето на дозволата. 

Во дозволите за работа на радиостаница чиј рок 
на важење не е ограничен, мораат да се внесат оз-
наки на видот на емисијата според одредбите на 
овој правилник во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 11 
Додатното децимално означување според тех-

ничкиот систем на работата на радиоемисиите е да-
дено во Табелата на додатното децимално означу-
вање на радиоемисиите според техничкиот систем 
ђа функционирањето која е отпечатена кон овој 
Правилник и е негов составен дел. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44. 

Бр. 04—727/1 
23 март 1972 година 

Белград 

Го заменува директорот 
на Сојузната управа 

за радиоврски, 
Милија Раиќ, е. р. 

Т А Б Е Л А 
НА ДОДАТНОТО ДЕЦИМАЛНО ОЗНАЧУВАЊЕ НА 
РАДИОЕМИСИИТЕ СПОРЕД ТЕХНИЧКИОТ СИС-

ТЕМ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ 

Табелата на додатното децимално означување на 
радиоемисиите според техничкиот систем на функ-
ционирањето содржи продолжување на означување-
то на радиоемисиите според називот на системот со 
кој радиоемисијата е изведена и претставува додат-
на ознака на радиоемисиите покрај ознаките што 
се утврдени според: широчината на потребниот 
фреквентен опсег, карактеристиките на носечката 
фреквенција, типот на модулацијата и типот на за-
вршниот модулационен сигнал. Во табелата се сис-
тематизирани и класифицирани техничките системи 
со кои се изведуваат радиоемисиите и за секој таков 
систем, кој на денешното ниво на техниката е поз-
нат, е дадена децимална ознака која дава додатни 
податоци за карактеристиките на таа емисија. 

Според техничкиот систем, радиоемисиите се 
означени, и тоа: 

Реден Назив на техничкиот систем со кој Децимал-
н о ј радиоемисијата е изведена на ознака 

I. Една или повеќе периодични еину-
соидни немодулирани осцилации, или 
периодична низа на немодулирани им-

пулен 0 

1 Радионавигациони системи 01 
2 Системи за одредување на азимутот о и 
3 Ненасочени системи о ш 
4 Системи за одредување на растојани-

јата 0112 
5 Ротациони системи 0113 
6 Системи Rho-Theta 012 
7 Уред за мерење на растој ани јата 

0121 (DME) 0121 
8 Системи Тасап 0122 
9 Хиперполични системи 013 

10 Decca 0131 
И Decca стандард 01311 
12 Decca-MARK X 01312 
13 Decca-Hi-fix 01313 
14 Loran 0132 
15 Loran A 01321 
16 Loran В 01322 
17 Loran C 01323 
18 Lorac 0133 
19 Lorac A 01331 
20 Lorac В 01332 
21 Toran 0134 
22 Toran A 01341 
23 Toran В 01342 
24 Радиодетекција во навигација 02 
25 Радар GCA 021 
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Радар за точно атерирање 
Радар за истражувања 
Радиолокализација 
Системи за телемерења 
Метеоролошки радар 

0211 
0212 
ОЗ 
031 
032 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 

33 

34 

35 

36 
37 
38 

39 

40 

41 

42 
43 

II. Дигитални сигнали, како што се 
телеграфските сигнали кои директно 
ја модулираат носечката фреквенција 1 

Морзе-системи, вклучувајќи и DCC — 
код 11 
Морзе рачни 111 
Моозе автоматски 112 
Код DCC 113 
Радиотелепринтер, само еден канал 12 
Код со 5 ознаки (U5) 121 
U5 № 1 1211 
U5 № 1 1212 
Кодови со 6 ознаки 122 
U-6 teletypsetter 1221 
Кодови со 7 знакови 123 
U7 ТОМ 1231 
U7 ТОК 1232 
Кодови со 8 ознаки 124 
Кодови со 9 ознаки 125 
Кодови со 10 ознаки 126 
Код Bauer U 10 1261 
Aulespec U 10 1262 
Hell-ови пишувачи 13 
Повеќеканален радиотелепринтер, 
мултиплексна работа со временска 
поделба 14 
Baudet или Baudet — Verdan 141 

„ „ 2 канала 1411 
„ „ м „ 4 канали 1412 
„ „ „ „ 6 канали 1413 
„ „ „ „ 8 канали 1414 

ARQ — систем 142 
ARQ со 2 канала 1421 
ARQ со 4 канали 1422 
ARQ со 6 канали 1423 
ARQ со 8 канали 1424 
Повеќеканален радиотелепринтер, ра-
бота со променливи фреквенции што 
одговараат на различни карактерис-
тични состојби 15 
Системи без мултиплексна работа со 
временска поделба 151 
4 карактеристични состојби, 2 канала 1511 
4 карактеристични состојби, 2 канала 
Код — 1 15111 
4 карактеристични состојби, 2 канала 
Код — 2 15112 
5 карактеристични состојби, 2 канала 1512 
8 карактеристични состојби, 3 канала 1513 
Системи со мултиплекс работа и со 
временска поделба 152 
4 карактеристични состојби, 4 канали 1521 
4 карактеристични состојби, 4 канали 
Код — 1 15211 
4 карактеристични состојби, 4 канали 
Код — 2 15212 
5 карактеристични состојби, 4 канали 1522 
8 карактеристични состојби, 6 канали 1523 

III. Дигитални сигнали, како што се 
еден или повеќе телеграфски сигнали 
кои модулираат една или повеќе по-

мошни фреквенции 2 

1 Системи за радиопавигационо одреду-
вање 21 

& Системи за одредување на азимутот 211 

3 Ненаучени системи 2111 
4 Системи за одредување на растојание 

јата 2112 
5 Ротациони системи 2113 
6 Морзе-системи, вклучувајќи и DCC — 

код 22 
7 Морзе рачни 221 
8 Морзе автоматски 222 
9 Код — DC С 223 

10 Радиотелеиринтер, само еден канал 23 
И Coquelet-cucTeM 231 
12 Picolo-систем 232 
13 Повеќеканалсн рад ноте лепринтер, ра-

бота со фреквентна распределба, 
поднесувачка фреквенција амплитуд-
но модулирана 24 

14 До 3 канала 241 
15 Растојание од 120 Hz помеѓу поднесу-

ва чки фреквенции 2411 
16 Растојание од 170 Hz помеѓу поднесу-

вачки фреквенции 2412 
17 Од 4 до 6 канали 242 
18 Растојание од 120 Hz помеѓу поднесу-

вач™ фреквенции 2421 
19 Растојание од 170 Hz помеѓу поднесу-

вачки фреквенции 2422 
20 Од 7 до 8 канали 243 
21 Повеќено на лен радиотелепринтер, ра-

бота со фреквентна распределба^ 
поднесувач!^ фреквенција фреквент-
но модулирана 25 

22 До 3 канала 251 
23 Растојание од 120 Hz помеѓу централ-

ни фреквенции 2511 
24 Поместување на фреквенција ± 30 Hz 25111 
25 Поместување на фреквенција ± 35 Hz 25112 
26 Поместување на фреквенција ±42,5 Hz 25113 
27 Растојание од 170 Hz помеѓу централ-

ни фреквенции 2512 
28 Поместување на фреквенција ± 30 Hz 25121 
29 Поместување на фреквенција ± 35 Hz 25122, 
30 Поместување на фреквенција ±42,5 Hz 25123 
31 Растојание од 240 Hz помеѓу централ-

ни фреквенции 2513 
32 Поместување на фреквенција ± 30 Hz 25131 
33 Поместување на фреквенција ± 35 Hz 25132 
34 Поместување на фреквенција ± 42^5 Hz 25133 
35 Поместување на фреквенција ± 60 Hz 25134 
36 Поместување на фреквенција ± 35 Hz 25135 
37 Растојание од 340 Hz помеѓу централ-

ни фреквенции 2514 
38 Поместување на фреквенција ± 30 Hz 25141 
39 Поместување на фреквенција ± 35 Hz 25142 
40 Поместување на фреквенција ± 42,5 Hz 25143 
41 Поместување на фреквенција ± 60 Hz 25144 
42 Поместување на фреквенција ± 85 Hz 25145 
43 Растојание од 480 Hz помеѓу централ-

ни фреквенции 2515 
44 Поместување на фреквенција ± 30 Hz 25151 
45 Поместување на фреквенција ± 35 Hz 25152 
46 Поместување на фреквенција ±42,5 Hz 25153 
47 Поместување на фреквенција ± 60 Hz 25154 
48 Поместување на фреквенција ± 85 Hz 25155 
49 Растојание од 680 Hz помеѓу централ-

ни фреквенции 2516 
50 Поместување на фреквенција ± 30 Hz 25161 
51 Поместување на фреквенција ± 35 Hz 25102 
52 Поместување на фреквенција ±42,5 Hz 25163 
53 Поместување на фреквенција ± 60 Hz 25164 
5-1 Поместување на фреквенција ± 85 Hz 25165 
55 Растојание од 960 Hz помеѓу централ-

ни фреквенции 2517 
56 Поместување на фреквенција ± 30 Hz 25171 
57 Поместување на фреквенција ± 35 Hz 25172 
58 Поместување на фреквенција ± 42,5 Hz 25173 
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59 Поместување на фреквенција ± 60 Hz 25174 
60 Поместување на фреквенција ± 85 Hz 25175 
61 Поместување на фреквенција ± 120 Hz 25176 
62 Поместување на фреквенција ± 150 Hz 25177 
63 Поместување на фреквенција ± 170 Hz 25178 
64 Поместување на фреквенција повеќе 

од ± 170 Hz 25179 
65 Од 4 до 6 канали 252 
66 Растојание од 120 Hz помеѓу централ-

ни фреквенции 2521 
67 И така натаму 
68 Од 7 до 9 канали 253 
69 Растојание од 120 Hz помеѓу централ-

ни фреквенции 2531 
70 Повеќекапален радиотелепринтер, ра-

бота со фреквентна и временска рас-
пределба, поднесуѕачка фреквенција 
модулиране амшштудно 26 

71 До 6 канали 261 
72 Растојание од 120 Hz помеѓу поднесу-

вач™ фреквенции 2611 
73 Растојание од 170 Hz помеѓу поднесу-

вачки фреквенции 2612 
74 Од 7 до 12 канали 262 
75 Растојание од 120 Hz помеѓу поднесу-

вачки фреквенции 2621 
76 Растојание од 170 Hz помеѓу поднесу-

вачки фреквенции 2622 
77 Од 13 до 18 канали 263 
78 Растојание од 120 Hz помеѓу поднесу-

вачки фреквенции " 2631 
79 Растојание од 170 Hz помеѓу поднесу-

вач™ фреквенции 2632 
80 Повеќеханален радиотелепринтер, 

поднесувач^ фреквенција фреквент-
но модулиране 27 

81 До 6 канали 271 
82 Растојање од 120 Hz помеѓу централни 

фреквенции 2711 
83 Поместување на фреквенција ± 30 Hz 27111 
84 Поместување на фреквенција ± 35 Hz 27112 
85 Поместување на фреквенција ± 42,5 

Hz 27113 
86 Растојание од 170 Нг помеѓу централни 

фреквенции 2712 
87 Поместување на фреквенција ± 30 Hz 27121 
88 Поместување на фреквенција ± 35 Hz 27122 
89 Поместување на фреквенција ± 42,5 

Hz 27123 
90 Растојание од 240 Hz помеѓу централ-

ни фреквенции 2713 
91 И така натаму 

IV. Аналогни сигнали, како што се 
еден или повеќе каиални сигнали« 
вклучувајќи и служба на звучна ра-
диодифузија, кои ја медулира&т ди-
ректно главната носечка фреквенција, 
или модулираат една или повеќе по-

мошни носечки фреквенции 3 

1 Еден канал, квалитет комерцијален, 
не се врзува на јавна телекомуникацио-
на мрежа 31 

2 Еден канал, квалитет комерцијален, 
може да се врзе за јавна телекому-
никациона мрежа 32 

3 Еден канал, квалитет радиодифузгн 33 
4 Два канала, квалитет радиодифузен, 

со амплитуда модулира на поднесувач-
ка фреквенција., која фреквентно ја 
модулира главната носечка фрек-
венција, за стереофонски преноси 34 

5 Повеќеканален пренос, квалитет ра-
диодифузен, една или повеќе помош-

ни носечки фреквенции кои се 
фреквентно модулирани 35 
Два или повеќе канали, квалитет 
комерцијален, не се приклучува на 
мрежа на јавниот сообраќај 36 
Два или повеќе канали, квалитет 
комерцијален, може да се приклучи 
на мрежа на јавниот сообраќај 37 

V. Еден или повеќе факсимил-сигна-
ли, кои директно ја модулираат глав-
ната носечка фреквенција, или моду-
лира^ едва или повеќе помошни 
носечки фреквенции 4 
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8 SEC АМ — систем 522 
9 Pal — систем 523 

10 Индустриска телевизија 53 

VII. Случаи што не се предвидени по-
горе 

VIII. Комбинација на сигнали од раз-
ни видови 9 

Истовремен пренос на телеграфија и 
телефонија, со распределба по фрек-
венција 91 
Истовремен пренос на телеграфија и 
телефонија, со распределба по фрек-
венција и по време 92 
Истовремен пренос иа факсимил и 
телеграфија, со распределба по фрек-
венција, и ти. 93 
И така натаму 

225. 
Врз основа на чл. 5 и 26 од Законот за Народ-

ната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 47/66, 55/68 и 27/71), Советот на 
гувернерите на Народната банка на Југославија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ УВОЗОТ ОД 
СТРАНСТВО НА КРЕДИТ НА СУРОВИНИ, РЕ-
ПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И СТОКИ ЗА ЛИ-

ЧНА ПОТРОШУВАЧКА 

вградување во објекти и бродови што се извезуваат 
во странство со готовинска наплата или на кредит, а 
која се плаќа од средствата по режимот „РК" (сто-
ковен контингент) и по режимот „врзување на уво-
зот во однос спрема остварениот девизен прилив 
по извозот"; 

2) кога е во прашање увоз на суровини и репро-
дукциони материјали кој се плаќа по режимот „РК" 
(стоковен контеигент) и режимот „ДК" (девизен 
контен гент). 

Организациите на здружениот труд што вршат 
увоз на кредит на начинот и под условите од став 
1 на оваа точка се должни да вршат оптоварување 
на правата на девизите во полната височина на 
п р и ј а в е ш е увоз пред поднесувањето на пријавата 
за склучената работа по увозот. 

6. Ако се користат странски банкарски кредити 
или финансиски кредити заради плаќање на сто-
ките од точка 1 на оваа одлука, депозитот се пола-
га на начинот одреден со оваа одлука. 

7. Народните банки на републиките и народни-
те банки на автономните покраини нема да при-
фаќаат пријави за склучена работа по увозот на 
кредит на стоки за лична потрошувачка. 

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

О. бр. 35 
4 мај 1972 година 

Белград 

Гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

1. Организациите на здружениот труд што во 
согласност со важечките прописи увезуваат од 
странство на кредит суровини и други репродук-
циони материјали, за време ца траењето на кре-
дитната обврска ка ј Народната^анка на Југосла-
вија се должни да држат депозит во динари. 

Депозитот од став 1 на оваа точка останува ка ј 
Народната банка на Југославија до намирувањето 
на кредитната обврска. 

На депозитот од став 1 на оваа точка не се пла-
ќа камата. 

2. Депозитот од точка 1 на оваа одлука се по-
лага пред поднесувањето на пријавата за склуче-
ната работа по увозот. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини нема да прифатат 
пријави за склучена работа по увозот ако органи-
зациите на здружениот труд не поднесат доказ за 
положениот депозит. 

3. Височината на депозитот од точка 1 на оваа 
одлука изнесува 66% од износот од пријавата за 
склучената работа по увозот. 

Остатокот на износот од 34% од износот од 
пријавата за склучената работа се полага на 30 
дена пред стасаноста на отплатата на кредитот. 

4. Организацијата на здружениот труд, покрај 
депозитот од точка 3 став 1 на оваа одлука е дол-
жна, да изврши оптоварување на правата на де-
визите за полната вредност на пријавениот увоз, 
кога е во прашање регулиран увоз на стоки во 
смисла на Законот за девизното работење. 

5. По исклучок од одредбите на тон. 2 и 3 од 
оваа одлука, депозит во височина од 100% од вред-
носта на увозот се полага на 30 дена пред стасано-
ста на отплатата на кредитот спрема странство, во 
случаите: 

1) кога е во прашање увоз на кредит на опре-
ма; делови и други репродукциони материјали за 

226. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА 
ПРАТЕНИК ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИ-

НИЦА 28 — ГОСПИЌ 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Стопански собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во Изборната единица 28 — Госпиќ, та во 
смисла на член 173 став 3, во врска со член 188 од 
Законот за избор на сојузни пратеници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 3/69), поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНР1ТЕ ИЗБО-
РИ НА ПРАТЕНИК ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА 

ЕДИНИЦА 28 — ГОСПИЋ 

1. Дополнителните избори на пратеник за Сто-
панскиот собор на Сојузната скупштина во Избор-
ната единица 28 — Госпиќ, распишани со Одлуката 
за распишување дополнителни избори за избор на 
еден пратеник за Стопанскиот собор на Сојузната 
скупштина („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/72), се 
одржани на 18 април 1972 година. 
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2. Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа: Репуб-
личката изборна комисија за избор на сојузни пра-
теници на СР Хрватска и Општинската изборна 
комисија за избор на сојузни пратеници за Избор-
ната единица 28 — Госпиќ, 

3. Гласањето е вршено за кандидатот Стјепан 
Црнковиќ чија кандидатура ја потврди Општин-
ската изборна комисија за избор на сојузни прате-
ници за Изборната единица 28 — Госпиќ и која, во 
смисла на член 100 став 1, во врска со чл. 102 и 
188 од Законот за избор на сојузни пратеници, е 
навремено објавена. 

4. Резултатот на изборите во наведената из-
борна единица го утврди надлежната општинска 
изборна комисија на начинот пропишан во чл. 168, 
169, 170, 171, и 172 од Законот за избор на сојузни 
пратеници. 

5. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти, што се однесуваат на дополнителните 
избори на пратеник за Стопанскиот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 28 — Го-
спи ќ, и не најде неправилности што би * влијаеле 
или би можеле да влијаат врз резултатот на из-
борите. 

6. Општинската изборна комисија за избор на 
сојузни пратеници за Изборната единица 28 — Го-
спић го утврди следниот резултат на дополнител-
ните избори, и тоа: 

Изборна единица 28 — Госпић: 

Во општината Доњи Лапац: 
вкупен број членови на изборното тело — — 80 
вкупно гласале — — — — — — — — 51 
гласале за кандидатот Стјепан Црнковиќ — 50 

Во општината Госпи,ќ: 
Вкупен број членови на изборното тело — — 146 
вкупно гласале — — — — — — — — 99 
гласале за кандидатот Стјепан Црнковиќ — 93 

Во општината Грачац; 
вкупен број членови на изборното тело — — НО 
вкупно гласале — — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот Стјепан Црнковиќ — 71 

Во општината Огулин: 
вкупен број членови на изборното тело — — 142 
вкупно гласале — — — — — — — — 101 
гласале за кандидатот Стјепан Црнковиќ — 101 

Во општината Оточац: 
вкупен број членови на изборното тело — — 129 
вкупно гласале — — — — — — — — 98 
гласале за кандидатот Стјепан Црнковиќ — 94 

Во општината Титова Кореница: 
вкупен број членови на изборното тело — — 88 
вкупно гласале — — — — — — — — 72 
гласале за кандидатот Стјепан Црнковиќ — 70 

Во општината Врбовско: 
вкупен број членови на изборното тело — — 67 
Е куп но гласале — — — — — — — — 46 
гласале за кандидатот Стјепан Црнковиќ — 45 

За пратеник е прогласен Стјепан Црнковић, од 
Госпиќ, кој доби мнозинство гласови од сите члено-
ви на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

7, Во прилог на овој извештај се доставуваат из-
борните акти што се однесуваат на овие дополни-
телни избори. 

Бр. 22 
5 мај 1972 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, е. р. Тихомир Јаниќ, е. р. 

Членови; 
Борислав Личеноски, е. р. Слобода Селиќ, е. р. 
Михаило Лековиќ, е. р. Љупчо Мидовски, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за Службата 
на општественото книговодство, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/72, се потпаднала долу-
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕ-

НОТО КНИГОВОДСТВО 

Во член 73 точка 2) во првиот ред наместо збо-
ровите: „став 4" треба да стои: „став 5". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 25 април 1972 година. 

У К А З И 

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

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ 

Се назначува 
Јоже Смоле, извонреден и ополномоштен амба-

садор на' Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Јапонија, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Република Филипини, со 
седиште во Токио. 

И 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 14 
28 април 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 16 став 4 од Законот за Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За помошник-секретар на Сојузниот извршен 
совет се назначува Душан Јосиповић досегашен 
советник на секретарот на Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 62 
20 април 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТО? 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За помошник-директор на Сојузната управа за 
царини се назначува Драгутин Ленард, советник во 
Стручните служби на Сојузниот извршен совет. 

Б, бр. 65 
20 април 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 16 став 4 од Законот за Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР 

НА СОЈУЗНРШТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За помошник-секретар на Сојузниот извршен 
совет се назначува Душан Машовиќ, поранешен са-
мостоен инспектор во Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи. 

В. бр. 63 
20 април 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ ,с. р. 

Врз основа на член 16 став 4 од Законот за Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста помошник-секретар 
на Сојузниот езвршен совет Милорад Костадиновиќ, 
бидејќи му истече мандатот во вршењето на оваа 
функција. 

Б. бр. 64 
20 април 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги на развивање-
то на медицинските науки и за постигнати успеси во 
решавањето на актуелната здравствена проблема-
тика 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ З А НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Заводот за кожни и венерични болести „д-р 
Симо Милошевић", Сараево; 

за заслуги на заштитата и спасувањето на жи-
вотите, на општествениот и личниот имот со што е 
направен значаен придонес за социјалистичката 
заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Доброволното противпожарно друштво, Прие-
дор; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Љамовић Саљо, Зубац дипл. инж. Звонко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ , 

Аћамовић Дмитар, Балорда Мирко, Берић Дра-
ган, Биједић Адил, Билић Фрањо, Будимир Божо, 
Ћемаловић Енвер, Чадра-Мрган Назика, Черић 
Урош, Демирџић Реихан, Ђикић Осман, Гаврић 
Реља, Голић Алија, Гвозденовић Милорад, Хаџиоме-
ровић Вејсил, Херенда Синан, Ибришагић Хамза, 
Имшировић Хасан, Ивић Стјепан, Јанкеловић-Ми-
лутиновић Јелисавета, Капетановић Мухамед, Кља-
јић Тодор, Ковачић Фрањо, Ковачић Иван, Крнета; 
Војин, Лагумџија Рамиз, Лазукић Драго; 
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Махић Хазим, Мандрапа Вељко, Мартиновић 
Саво, Мићић Љубинко, Моравек Јован. Одић Мирко, 
Павловић Зоран, Петровић Страхиња, Пример Алек-
сандар, Пузић Махмуд, Радишић Винко, Роквић 
Славко, Роловић др Јован, Ружић Ђорђо, Стани-
шевић Реља, Шкондрић Бранко, Тодоровић-Раше-
вић Наталија, Тољага Јово, Тренк Славко, Твртко-
вић Решад, Уремовић Владимир, Узејрбеговић Мах-
мут, Васић Небојша, Вицо Миле, Врцо-Барошевчић 
Божица, Вучковић Василије, Вукашинови^ Славко, 
Вукосав Васика, Зебић Мухамед, Зорић прим. др 
Марко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Акшамија Вехбија, Алексић Јаков, Арнаутовић 
Салих, Башић Асим, Чампара Вехид, Челебић Са-
фет, Чопељ Шаћир, Ђукић Крешимир. Џафић 
Алага, Фоћо др Сеад, Генго Јово, Хавић Хајрудин, 
Хазнадар Исмаил, Јеремић Симо, Јунузовић Муста-
фа, Каровић Шабан, Керић Осмо, Кнежевић-Шаре-
нац Милева, Ламешић-Ваупотић Марица, Лазовић 
Миленко, Лемајић Предраг, Мален Андрија, Млина-
ревић Драго, Мливић Мухарем, Николић Јосип, Са-
диковић Ариф, Соколовић Асим, Старчевић Жарко, 
Тадић Драго, Тескереџић Осман, Тубин, Ђуро, Ж а -
рић Спасоје; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић др Милорад, Ал а ј беговић Мустафа, 
Алечковић Азиз, Алић Хабиба, Андрић Вељко, 
Арамбашић Јанко, Бајгорић Хусеин, Бајгорић Му-
стафа, Бајић Душан, Балонек Јурај, Бартуловић 
Андрија, Башић Бешир, Башић-Грбић Марија, Б а ш -
карад Фрањо, Бехрам Хусо, Берберовић Мустафа, 
Вихор Алија, Бјелица Војо, Бјелинчевић Исмет, Бо-
јанић Богдан, Бошковић Мара, Бранковић Ибро, 
Ценгле-Ђурашковић Даринка, Цвијић мр Богдан, 
Ћемаловић Мирзо, Ћемерлић др Ахмед, Ћихорић 
Ристо, Ћишић Фатима, Ћулибрк Марко, Чакарић 
Фрањо, Чале Перо, Чишић Авдо, Чорда Фатима; 

Даљевић Борислав, Дамјановић Марко, Дамја-
новић Милош, Дефтердаревић Бакир, Делић Хусеин, 
Демировић Менсур, Дервишбеговић Мунира, Девић-
-Имамовић Рефија, Дилберовић Ејуб, Домазет Ос-
ман, Драгичевић Драго, Драгишић Ђорђе, Драшко-
вић Рајко, Дуновић Бранко, Дураковић Вејсил, Дур-
мишевић Салко, Ђулбић Салих, Џеба Марко, Ђуво 
Нусрет, Еминагић Расим, Фаић Мустафа, Факини 
Иван, Фргања Чедо, Габрић Слободан, Гачић Петар, 
Гојак-Ћорић Еугенија, Гојо Бруно, Горанчић Мурат, 
Грујић Богдан, Хаџиавдић Јусуф, Хаџиабдић Фер-
хат, Хађић Хајрудин, Хајдуковић Славко, Хакало 
Мустафа, Ханџић Сафет, Ханџић Суљо, Харачић 
Екрем, Хармандић-Костић Злата Хасанефендић 
Алија, Хасановић Хајрудин, Хасић Џемо, Херић 
Фатима, Хорић Вехид, Хусикић Рамо; 

Илић Бранислав, Илић Радивоје, Исаковић Ибра-
хим, Измирлија Незир, Јанковић Бранко, Јефтић 
Рајко, Јенгић Антон, Јешић Богдан, Јовановић На-
талија, Калаба Дејан, Канџијаш Хамдија, Кећа Ду-
шан, Кнезовић-Блазник Ирена, Кнежевић Станко, 
Коловрат Паула, Ковачевић Манојло, Ковачић Му-
хамед, Кожул Петар, Краишник Адем, Кресо Хајру-
дин, Крунић Ђоко, Кујунџић Недељко; 

Лакић Тодор, Лалић-Божанић Борислава, Лан-
да-Крајтл Ана, Лечић Младен, Локмић-Сточанин 
Баева, Ловрић-Вековић Загорка, Лозо Гојко, Лучар 
.Ђуро, Лучић Милош, Љутовић-Томић Нада, Мандић 
Душан, Маркешић Иво, Маркић Станко, Матијевић 
Јозо, Медан Чедо, Меденица Радован, Мићуновић 
Илија, Мичић Драгомир, Миклош Грегор, Мисаље-
вић Војо Мискин Сава, Митровић Стипо, Мрган 
Авдо, Мухић Суљо, Му јановић Давида, Мулабдић 
Хакија, Мурановић Хусеин, Муратовић Сакиб, Му-

саефендић Ибрахим, Мутапчић Љубомир, Нефић 
Салих, Немец-Шиповац Јелена, Николић Слободан-
ка, Нишић Глигорије, Ништовић Зулфо, Новаковић-
-Мисило др Даница, Новаковић Тикомир, Ново Мус-
тафа; 

Обреновић Чедомир, Оџаковић Срето, Омерагић-
-Туце Шефика, Орен Филип, Остојић-Михајловић 
Стојанка, Пашић Хусеин, Пашић Исмет, Пашић Та-
јиб, Пецикоза Душан, Пекушић Џемал, Перовић 
Петар. Лешевић Драган, Петровић Живко, Пирнат 
др Лука, Плоскић Абдулах, Поточник Милојка, Прс-
кало Ивица. Пуиош-Розић Јелена, Пузић Ибрахим, 
Рајс Ото. Ратковић-Павић Горјана, Равлић Алексан-
дар, Ребић Анто, Ребић Вукадин, Сабљаковић Ше-
риф, Садовић др Салих, Самарџић Обрад, Сарајлић 
Ахмед, Савић Немања, Савовић Милорад, Серемет 
Нусрет, Силајџић Изет, Смаил беговић Халид, Сол ах 
Осман. Станишић Петар, Станковић Јово, Ставрић 
Димитрије, Стјепановић Саво; 

Шапорац Јово, Шарић Хивзија, Шобота Гојко, 
Штор Мира, Тасић Љубомир, Ташаковић Џемал, 
Тескереџић Алија, Ткалчец Иван, Томанић Божо, 
Трбојевић Славољуб, Туњић Иво, Туралић Ферид, 
Тутњевић Расим, Велагић Мустафа, Влатковић До-
брослав, Вукмановић Љубан, Загајац Душан, Зуб-
чевић Шахзудин, Жига Вехбија, Живојевић Јусуф, 
Журић Мирослав; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бабић Ристо, Бајагић Вељко, Јекић Стојан, Мај-
сторовић Паво, Мемић Ћамил, Музур Тодор, Розић 
Дамјан, Шешум Чедомир; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Авдић-Имамовић Алмаса, Биједић-Пезо Илдуза, 
Бозало Драго, Бумбић Ђорђе, Бурић Мустафа, Ђо-
ковић Драган, Ђуришић Љубо, Хадџо Јусуф, Хун-
дур Едхем, Јелин Ахмет, Калајџић Јагода, Катић 
Иван, Ковачевић-Каличин Љубица, Кујунџић На-
талија, Курре Антон, Лаловић Милан, Ловрић Мате, 
Марић Мијо, М а р ј а н о в и ћ Мате, Мракић Омер, 
Пинтул-Котлица Ајнија, Рајковић Благоје, Спасоје-
вић Александер, Судчевић-Жилина Зинаида, Шкун-
дрић Јој а, Шобот Оливера, Шуњић Андрија, Терзић 
Енвер, 3лејић Алија; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алексић Обрад, Аљукић Рамо, Арнаутовић За ј -
ко, Аврамовић Александар, Аврамовић Миодраг, 
Бачић Вељко, Бајрактарев!^ Мустафа, Бајрактаре-
в а Халид, Ба ј рић Авдо, Бајровић Фехим, Бардак-
-Окрајац Јелка, Бегић Сеадудин, Беловић Ранко, 
Билал Мехмед, Боштрунић Кристифор, Брајовић-
-Марјановић Штефица, Бранковић Дара, Цвитано-
вић Мато, Ћавар-Налетилић Манда, Ћорлука Шће-
по, Ћуковић Владимир. Ћупина Мумин, Чавар Иво, 
Диздаревић Адем, Диздаревић-Бараковић Хатиџа, 
Драче Зејна, Дреца Абдулах, Дуно Анда, Дуно Ма-
ријан, Ђајић Рајко, Ђорђић-Зујевски Марија; 

Џелиловић Сулејман, Џинић Халид, Главовић 
Мустафа, Хаџић Хусеин, Хасић Мурсел, Херцо Еш-
реф, Храбар-Прешан Марија, Худовић Таиб, Псић 
Исо, Јаковљевић-Лукић Љубица, Јенчирагић Зул-
карнејн, Јеркић Фердо, Јурић Цвитан, Ју сић Мех-
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мед, Кајаи Ремзија, Каитић Узеир, Кнезовић Иван, 
Кнезовић Томо, Којчиновић Мирко, Коларевић-Ра-
доњић Надежда, Коловрат Зденка, Кука Хасан, Ку-
ко Рамо, Кулендер-Хрисафовић Нада, Лазаревић 
Славко, Лучић Вукашин, Маџар-Чубела Драгица, 
Медан Недељко, Медић-Ценић Викторија, Мерђано-
вић Енес, Милановић Бошко, Миљак Ранка, Митро-
вић-Ковачевић Драгица, Млађеновић Неђо, Мухић 
Мухарем, Мујчиновић Мехмед, Муратовић Хасо; 

Нефић Есад, Николић Босиљка, Омерагић Ах-
мет, Омеровић Расим, Османлић Едхем, Осмић Са-
бит, Пецо Омер, Пекушић Фатима, Пиштало Вукица, 
Плечић Милован, Пољо Наил, Поповић Перо, По-
повић Радивоје, Поповић Зумрета, Прљета Никола, 
Пухало Миле, Пушкаревић Осман, Радомировић-
-Алић Зибија, Рамљак Мијо, Равлић Иван, Ребац 
Домагој, Салтагић Нурија, Савић Борисав, Селимо-
вић Адем, Сијерчић Алмаса, Станић Гостимир, Сте-
фановић-Рељић Славка, Токић Имшир, Топаловић 
Рамиз, Трбоња Енвер, Тртак Зарифа, Т у ј к о в и ћ -
-Дедовић Фатима, Турбо Салих, Вељак-Билаловић 
Рајка, Вујић Живко, Зебић Радивој, Зечевић Лазар, 
Зекић Тодор, Зукић Мехмед, Жилић Расим. 

Бр. 70 
10 јуни 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги и пости-
гнати успеси во работата од значење за социјалис-
тичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чуквас Веселин, Миловић Мирко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бошковић Раде, Кнежевић Љубомир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Булатовић Лука, Чујовић-Поповић Вида, Дроб-
њак Мирко, Поповић Гавро, Настовић Милорад, 
Ускоковић Радислав, Вучинић Ђорђије; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аговић Дерво, Баровић Новак, Башић-Станић 
Милева, Божовић Душан, Брацановић Рајко. Челе-
дић Јован, Дедић Бранислав, Диздаревић Мухарем, 
Филиповић Богић, Гаговић Богољуб, Глобаревић Ра-
дован, Ивановић Војо, Јакуповић Јусуф, Јованозић-
-Томић Даринка, Ковачевић Никола, Лекић Блажо, 
Мићановић Милорад, Мићуновић-Павићевић Ан-
ђелија, Милић Илија, Митровић Достана, Мугоша 

Васо, Пејовић Вукашин, Перовић Милорад, Петако-
вић Зорка, Полексић-Панелић Вера, Поповац Бран-
ко, Радуловић Крсто, Радусиновић Бланка , Томић 
Нико, Тузовић Хусеин, Вешовић Мирко, Влаовић 
Мираш, Вуковић Милија; 

за заслуги на делото ширење на братството и 
единството меру нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Брновић Љубо, Маврић Сулчо; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Лукић-Лазаревић Васиљка; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Баровић-Мартиновић Десанка, Божовић Вели-
мир, Грозданић Војислав, Ивановић-Бојић Станој-
ка, Јовановић Богдан, Кликовац Мируна, Маркуш 
Драго, Маркуш Владо, Нилевић Петар, Поповић 
Бранко, Ракочевић Драгомир, Томовић Вукашин, 
Вучковић Станислав, Вујовић Павле, Вукаловић 
Милица, Вукчевић Бранко, Вукчевић Илија. 

Бр. 73 
16 јуни 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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220. Уредба за цените на електричната енер-
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221. Одлука за измена на Одлуката за макси-

мирање на нените на сите производи и 
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222. Упатство за одредување на предметите на 
стопанскиот инвентар на кои се однесува 
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223. Наредба за начинот на продавањето на 
моторните возила што се сопственост на 
странски лица во земјата — — — — 463 
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225. Одлука за полагање депозит при увозот 
од странство на кредит на суровини, ре-
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226. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на доплонителните избори 
на пратеник за Стопанскиот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 
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ственото книговодство — — — — — 469 

Укази — __ — — — — — — — 469 
Назначувања и разрешувања — — — — — 470 
Одликувања — — — — — — — — — 470 

Меѓународни договори — — — — — — 257 
Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград. Јована Ристика 1 Пошт. фах 226. 

— Директор и гласеа и одговорев уредник Исо Барух Улица Јована Рисшќа бр 1 — 
Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17 


