
Петок, 18 јули 1975 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 35 ГОД. XXXI 

5 2 7 . 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), во 
врска со одредбите на глава II оддел 5. на Резолу-
цијата за основите на заедничката политика на 
економскиот и социјалниот развој на Југославија 
во 1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74), 
Сојузниот извршен совет утврдува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВИТЕ 
НА ЗАЕДНИЧКАТА КРЕДИТНО-МОНЕТАРНА 

ПОЛИТИКА ВО 1975 ГОДИНА 

1. Во Основите на заедничката кредитно-моне-
тарна политика во 1975 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/75 и 25/75), во точка 5 став 1 во одред-
бата под 3 на крајот точката се заменува со точка 
и запирка и по тоа се додава нова одредба под 4, 
која гласи: 

„4) за кредитирање на производството и зали-
хите на производи во областите и гранките на сто-
панството на територијата на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово, што, според одредбите на 
глава II оддел 4 на Резолуцијата за основите на за-
едничката политика на економскиот и социјалниот 
развој на Југославија во 1975 година, се утврдени 
како приоритетни — до вкупниот износ од 200,000 ООО 
динари.". 

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

Е. п. бр. 525 
11 јули 1975 година 

Белград , 

Сојузен извршен' совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

5 2 8 . 

Врз основа на точка 6 од Одлукава за условите 
и начинот за користење на средства од Буџетот на 
федерацијата за 1975 година за покритие на обвр-
ските за повластено возење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/75), во спогодба со претседателот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски, сојузниот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДО-
МЕСТОТ ЗА БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ВО-
ЗЕЊА ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ВО 1975 

ГОДИНА 

1. Надоместот за извршените превози во 1975 
година за бесплатни и повластени возења во пат-

ничкиот сообраќај (во натамошниот текст: повла-
стено возење) организациите на здружениот труд 
што се занимаваат со превоз на патници во јавен 
сообраќај (во натамошниот текст: сообраќајни 
организации) го остваруваат со поднесување бара-
ње за исплата на надоместот. Барањето се под-
несува по истекот на месецот во кој е извршено 
повластеното возење. 

Барањето за исплата на надоместот сообраќај-
ната организација го поднесува до Службата на 
општественото книговодство ка ј која има жиро-
сметка . 

2. Кон барањето за исплата на надоместот 
сообраќајните организации прилагаат преглед на 
извршените повластени возења со пресметка во два 
примерока, составен врз основа на издадените 
возни исправи (билети) за повластено возење. Еден 
примерок на прегледот заедно со налогот од точка 
3 на оваа наредба, се доставува до Службата на 
општественото книговодство на Југославија, 

Прегледот од став 1 на оваа точка се составува 
според образецот што е отпечатен кон оваа наредба 
и е нејзин составен дел. 

3. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека пресметката на извршените 
повластени возења е исправна, а барањето за 
исплата на надоместот основано, и з о с т а в у в а налог 
со кој се одобрува износот на надоместот во корист 
на жиро-сметката на сообраќајната организација, 
а врз товар на сметката бр. 60811-630-112 жиро-
-сметка на извршување на Буџетот на федераци-
јата за 1975 година, позиција 436 Покритие на 
обврските за повластено возење. 

4. Службата на општественото книговодство на 
Југославија води евиденција за исплатените надо-
мести во претходниот месец според гранките на 
сообраќајот и категориите на корисниците на по-
властиците што се содржани во образецот предви-
ден во точка 2 на оваа наредба. 

5. Заради утврдување на паушалниот износ на 
надоместот за бесплатен превоз на членовите на 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, членовите на Советот на 
федерацијата, делегатите на Собранието на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
и членовите на Сојузниот извршен совет, Заедни-
цата на Југословенските железници поднесува ба-
рање до Сојузниот комитет за сообраќај и врски, 
во кое ги назначува: категоријата и вкупниот број 
корисници на повластицата, проценетиот број па-
тувања за 1975 година, проценетиот просечен про-
возен пат, височината на редовната возна цена за 
едно патување на проценетиот просечен превозот 
пат и вкупниот износ на надоместот за проценетиот 
број патувања (годишно и месечно). 

i 
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,По утврдувањето на паушалниот износ на на-
доместот за бесплатните превози од став 1 на оваа 
точка. Сојузниот комитет за сообраќај и врски 
донесува решение за исплата на овој надомест. 

6. За исплата на надоместот за повластено во-
зење на југословенските железници Заедницата на 
Југословенските железници поднесува заедничко 
барање за сите железничко-транспортни организа-
ции на здружениот труд, кон кое прилага месечен 
преглед според образецот од точка 2 на оваа 
наредба. 

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист н а 

СФРЈ". 

Бр. 7-1219/2 
2 јули 1975 година 

Белград 

, Сојузен секретар за 
финансии, 

Момчило Цемовиќ, с. р. 
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5 2 9 . 

Врз основа на точка 6 став 3 од Одлуката за 
продажба на стоки за девизи во Југославија и за 
начинот за располагање со тие девизи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/73 и 18/73), во спогодба со со-
јузниот секретар за надворешна трговија и со со-
јузниот секретар за финансии, сојузниот секретар 
за пазар и цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИТЕ 
ПРОИЗВОДИ И НА ДРУГИТЕ ПОТРОШНИ МАТЕ-
РИЈАЛИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ ЗА 
ДЕВИЗИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ДОМАШНИТЕ И СТРАНСКИ БРОДОВИ ШТО 

СООБРАЌААТ НА МЕЃУНАРОДНИ РЕЛАЦИИ 

1. Во Наредбата за одредување на земјоделско-
-прехранбените производи и на другите потрошни 
материјали што можат да се продаваат за девизи 
во Југославија за потребите на домашните и странс-
ки бродови што сообраќаат на меѓународни релации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/73), во точка 1 во 
оддел Гпо редниот број 6 се додаваат два нови ред-
ни броја, кои гласат: 

„6а 10.03/3 и 4 Јачмен: за исхрана на добиток; 
ДРУГ 

бб 15.04/1 Рибино масло, освен рибино масло 
од рибин црн џигер". 

2. Во точка 1 во оддел 2 се вршат следните до-
полненија: 

1) по редниот број 1 се додаваат седум нови ред-
ни броеви, кои гласат: 

,Да 06.03/1 

16 06.04/1 

1в 13.02 

1г 15.02/26 

1Д 
1ѓ 

10 

15.11 
15.15 

18.01 до 
18.06 

Свежо цвеќе и пупки од цвеќе и др. 
Ех. 
Свежо цвеќе 
Свежи лисје, гранки и други дело-
ви од дрвја и др. 
Ех. 
Украсиш елки 
Шелак, лак во зрно, лак во лушпи 
и други лакови, природни гуми, 
смоли, гуми-смоли и балгами 
Друг лој наменет за индустриски 
цели 
Глицерин и глицерин ски цеѓ 
Восоци од пчели и од други инсек-
ти, бојосани или не 

Сите производи од глава 18 на Ца-
ринската тарифа"; 

2) по редниот број 4 се додава нов реден број 
4а, кој гласи: 

,Да 25.04 Графит природен"; 

3) по редниот број 7 се додаваат два нови редни 
броја, кои гласат: 

„7а 25.13 Пловуќац, шмиргл, природен ко-
рунд, природен гранат и други 
природни материи за брусење тер-
мички обработени или не. 

76 25.20 Гипс анхидрид, печен гипс и гипс 
врз база на калциум сулфат, бојо-
сан или не, со исклучок на гипс 
специјално приготвен за забарс-
т в о ^ " ; 

4) по редниот број 8 се додава нов реден број 8а, 
кој гласи: 

„8а 25.23 Портланд-цемент, топен цемент 
(алуминиумски цемент), цемент од 
згура, суперсулфатен цемент и 
слични хидраулични цементи, бо-
јосани или не, или во форма на 
клинкер"; 

5) по редниот број 9 се додаваат девет нови ред-
ни броеви, кои гласат: 

„9а 25.26 Лискун, вклучувајќи и цепенки; 
отцадоци од лискун 

96 27,01 Камен јаглен; брикети, ова ли и 
слични цврсти горива добиени од 
камен јаглен 

9в 27.04/3 Друг кокс 
Ех, 
Друг кокс, освен кокс за произ-
водство на електроди и прав од 
кокс 

9г 27.06 Катран од камен јаглен, од мрк 
јаглен и др. 
Ех. 
Катран друг освен катран од камен 
јаглен суров и катран рд камен 
јаглен дестилиран и препариран 

9д 27.09/2а Нафта и масла добиени од бпту-
менозни минерали сурови, наме не-
ти за трговски бродови во луките 
и пристаништата на Југославија 

9ѓ 27 10/2В Моторен бензин 
9е 27.10/6а-1 Масла за мотори 
9ж 27.10/66 Мазиви минерални масти (специјал-

ни за топчести лагери, торатна 
маст и др.) 

9з 27.10/7а-1 Петрол за осветление"; 

6) по редниот број 10 се додаваат три нови ред-
ни броја, кои гласат: 

10а 27.12 Вазелин 
106 27.15/1 Битумен 
10в 27.15/2 Асфалт"; 

7) по редниот број 11 се додаваат три нови ред-
ни броја, кои гласат: 

„На 28.05/1 Жива 
116 28.06/1 Хлороводородна (солна) киселина 
11 в 28.08/16 Пречистена сулфурна киселина"; 

8) по редниот број 13 се додаваат два нови ред-
ни броја, кои гласат: 

„13а 28.42/1 Натриум карбонат неутрален 
136 28.42/2 Друго 

Ех. 
Други карбонати"; 

9) по редниот број 15 се додаваат четири нови 
редни броја, кои гласат: 

„15а 30.02/1 Серуми и вакцини 
156 30.03 Готови лекови, вклучуваj'i ги и 

ветеринарните готови лекови 
15в 30.04 Вата, газа, ленти и слични поедтле-

ти (завои, фластери, фластери од 
синап итн.); импрегнирани или об-
ложени со фармацеутски материи 
или во пакувања за продажба на 
мало за медицински и хируршки 
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потреби, освен производите споме-
нати во забелешката 3 од главата 
30 на Царинската тарифа 

15г 30.05/2 Предмети за запирање крв, сте-
рилни"; 

10) по редниот број 23 се додаваат два нови ред-
ни броја, кои гласат: 

23а 32.13/2а 
и б Други мастила за пишуваше и ту-

шеви за цртање 
236 33.06 Парфимериска козметички и тоа-

летни препарати"; 

П) По редниот број 25 се додаваат три нови ред-
ни броја, кои гласат: 

„25а 34.02/26 Други помошни средства за пере-
ње 

256 34.04/1 Вештачки восоци 
25в 34.04/26 Други приготвени (препарирани) 

восоци"; 

12) по редниот број 26 се додаваат три еови ред-
ни броја, кои гласат: 

„26а 34.06 Свеќи, свеќичка пливки и слични 
производи 

266 35.06/1 Лепила на други места неспомена-
ти ниту опфатени со други тариф-
ни броеви на Царинската тарифа 

26в 36.05/2 Други пиротехнички предмети4; 

13) по редниот број 28 се додава нов реден број 
28а, кој гласи: 

„28а 37.02/1а 
и б Филмови во ленти-ролни до зак-

лучно 35 mm широчина, освен ко-
лор филмови широчина над 8 до 
35 mm за графичката индустрија 
и кинематографија филмска лен-
та"; 

14) по редниот број 29 се додаваат три нови ред-
ни броја, кои гласат: 

„29а 38.07/1 Терпентинско масло 1 

296 38 08/1 Колофониум f 

29в 38.11/3 Други средства за дезинфекција и 
друго"; 

15) по редниот број 30 се додава нов реден број 
ЗОа, кој гласи: 

,,ЗОа 38.14/2 Други препарати за квасење, под-
мачкување и др."; 

16) по редниот број 32 се додава нов реден број 
32а, кој гласи: 

„32а 39.02/1в Други форми на поливинилхло-
рид"; 

17) по редниот број 34 се додаваат два нови ред-
ни броја, кои гласат: 

„34а 40.05 Плочи, листови и ленти од невул-
канизиран природен или синтети-
чен каучук, и др. 

346 40.06/4 Друг невулканизиран природен 
или синтетичен каучук и др."; 

18) по редниот број 38 се додаваат три нови ред-
ни броја, кои гласат: 

„ЗЗа 40.l l / la Надворешни гуми за патнички ав-
томобили 

386 40.11/1е Други надворешни гуми 
38в 40.12/2 Други хигиенски и фармацеутски 

предмети"; 

19) по редниот број 46 се додаваат десет нови 
редни броеви, кои гласат: 

„40а 40.14/5 Гуми за бришење 
406 40.15/1 Тврд каучук во маса или во бло-

кови, плочи, листови или ленти, 
прачки, профили и цевки 

40в 40.16 Изработки од тврд каучук (ебонит 
и вулканит) 

40г 41.10 Пресувана кожа, изработена од ко-
жа или од к ожени влакна во пло-
чи, листови и ролни 

40д 42.02/1 Предмети потребни за патници од 
природна кожа, освен женски тор-
би 

40ѓ 42.03/1г Нараквици од природна кожа, ос-
вен детски нараквици 

40е 42.03/1д Други предмети за облека од при-
родна кожа 

40ж ' 42.03/2г Нараквици од пресувана или реге-
нериран а кожа, освен детски на-
раквици 

40з 42.03/2д Други предмети за облека од пре-
сува на или регенерира на кожа 

40ѕ 42.04/1 Ленти и ремеља за трансмисии, за 
коивеери и за елеватори"; 

20) по редниот број 42 се додаваат два нови ред-
ни броја, кои гласат: 

„42а 44.01/2 Друго огревно дрво и др. 
Ех. 
Струганици од дрво 

426 44.02/1 Шумски јаглен"; 
21) по редниот број 47 се додава нов реден број 

47а, кој гласи: , 

„47а 44.^1/16 Други сандаци и друга амбалажа 
од иглолисници 
Ех. 
Сандаци"; 

22) по редниот број 50 се додаваат два нови ред-
ни броја, кои гласат: 

„50а 44.25/4 Други дрвени алати и др. 
Ех. 
Дршки за метли i 

506 44.28/2 Други изработки од дрво 
Ех. 
Мртовечки сандаци, штици за цр-
тање и други неспоменати изработ-
ки од дрво, освен леарски модели 
од дрво и дрвени ковчези"; 

23) по редниот број 51 се додаваат четири нови 
редни броја, кои гласат: 

„51а 45.02/2 Плута пресувана во листови 
516 45.02/3 Друга природна плута 
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51в 45.03/5 Други изработки од природна 55ж 53.10 Предиво од волна од овци или јаг-
плута 
Ех. 
Појаси за пливање од плута 

51г 47.02/2 Стара хартија"; 

ниња, од длака од грива и опашка 
или од друга животинска длака 
(фина или груба), пригодено за 
продажба на мало 
Ех. 

24) по редниот број 54 се додаваат пет нови ред-
ни броеви, кои гласат: 

„54а 48.04 Сложена хартија и картон (изра-
ботени со слепување рамни слоеви) 
необложени и ^импрегнирани по 
површината, однатре зајакнати или 
не, во ролни или листови 

- Ех. 
Прешпан и слични картони 

546 48.07/2д Друга импрегнирана хартија 
Ех. 
Картон за покрив, катранисан и за 
изолација 

54в 48.13 Карбон и друга хартија за умно-
жување (вклучувајќи ги и матри-
ците) и хартија за пренесување, 
сечени во определени големини, во 
кутии или не 

54г 48.14 Хартија за пишување во блокови, 
пликови, картички за преписка; 
кутии, кесички, нотеси и слично 
од хартија или картон, што содржат 
асортиман на прибор за преписка 

54д 48.15 Друга хартија и картон, сечени во 
определени големини или форми"; 

25) по редниот број 55 се додаваат осум нови 
редни броези, кои гласат: 

„55а 48.17 Регистратори, фасцикли, кутии и 
слични предмети, од хартија или 
картон, што обично се употребу-
ваат во канцеларии, трговци и сл. 

556 48.18 Регистри, тетратки (вежбанки), 
сметковни книги, почетници, кни-
ги за порачки, признанични кни-
ги. дневници, впивајќи перничиња, 
повези (со подвижни листови), об-
вивки за акти и друг пишувачки 
прибор од хартија или картон: ал-

» буми за мостри и други албуми за 
збирки и корици за книги, од хар-
тија и картон 

55в 48.19 Етикети од хартија или картон, 
печатени или не, или премачкани 
со лепило 

55г 49.10 Календари од сите видови, од хар-
тија или картон, вклучувајќи ги и 
блок-календарите 

55д 49.11/5 Други печатени предмети и др. 
Ех. 
Други печатени предмети, освен 
честитки и формулари, листи, ди-
јаграми и слични печатени работи 

55ѓ 51.03/1 Предиво од вештачки или сипте-
тични влакна 
Ех. 
Најлон конец за јадици 

55е 53.05/2 Волна чешлана во форма на ленти 
намотана во клопчиња 
Ех. 
Друга волна, освен чешланец од 
мерино волна и од крстосана волна 

Конец"; 

2G) по редниот број 61 се додаваат два нови ред-
ни броја кои гласат: 

„61 а 58.02/26 Механички (машински) ткаени те-
писи и др. од синтетички влакна 

616 58.02/2в Други механички ткаеш! (машинс-
ки) теписи и др. 

- Ех. 
Тапетарски изработки"; 

' « 

27) по редниот број 67 се додаваат пет нови ред-
ни броеви, кои гласат: 

„67а 59,10 Линолеум и материјали приготве-
ни на текстилна подлога на сличен 
начин како линолеумот, сечени во 
форми или не, што се употребу-
ваат за покривање подови; пок-
ривки на подови со облога на твкс^ 
тилна основа (база) сечени во фор-
ми или не 

67о 59.11 Каучукувани текстилни ткаенини, 
освен плетени и хеклувани стоки 
обложени со каучук 
Ех. 
Ленти лепливи за електрична изо-
лација — изолирбанд 

59.14/1 Фитили 
59.14/3 Чорапки за гасни ламби 
59.14/4 Други фитили и др."; 

67з 
67г 
67 д 

28) по редниот број 68 се додаваат 11 нови редни 
броеви, кои гласат: 

„68а 59.16 Трансмисиони, конвеерски и еле-
ваторски ленти и ремења, од текс-
тилен материјал, зајакнати со ме-
тал или друг материјал 

686 61.01/1 Горна облека од синтетички влак-
на 
Ех. 
Мантили за дожд, машки и специ-
јални облеки за нуркачи и пилоти, 
од текстил 

68в 61.01/3 Горна облека од волна или од фи-
на животинска длака 
Ех. 
Палта машки, зимски 

68г 61.01/4 Горна облека од памук 
Ех. 
Машки облеки, машки мантили зЛ 
дожд и други машки облеки, освен 
зимски машки палта, спортски 
машки облеки, машка народна но-
сија и специјални облеки за нур-
качи и пилоти 

68д 61.02/1 Горна облека од синтетични влак^ 
на 
Ех. 
Женски мантили за дожд 
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68ѓ 61.02/3 Горна облека од волна или од фи-
на животинска длака 
Ех. 
Палта и костими женски 

68е 61.02/4 Горна облека од памук 
Ех. 
Други женски облеки, освен: палта 
и костими женски, палта детски, 
женски мантили за дожд, женски 
фустани и блузи, костими и обле-
ки детски, облеки спортски, освен 
плетени (женски) и народна женс-
ка носија 

68ж 61.03/4 Долна рубелина од памук 
68з 61.03/6 Долна ру бел ина од друг текстилен 

материјал 
68ѕ 61.04/1 Долна ру белина од синтетички 

влакна 
Ех. 
Ру бел ина женска од најлон, пер-
лон и сл. 

68и 61.05/3 Џебни шамичиња од памук"; 

29) по редниот број 73 се додава нов реден број 
73а, кој гласи: 

„73а. 62.05/3 Други предмети од друг текстилен 
материјал"; 

30) по редниот број 75 се додаваат четири нови 
редни броја, кои гласат: 

„75а 64.01 Обувки со ѓонови и со лице од 
каучук или од вештачки пласти-
чен материјал 
Ех. 
Машки и женски гумени чизми 

756 64.02/1 Спортски обувки 
Ех. 
Фудбалски чевли —1 копачки 

75в 65.04 Шапки и други покривки за гла-
ва, плетени или изработени од 
плетени или од други ленти од 
кој и да е материјал, поставени 
или не, украсени или не 

75г 67.02 Вештачко цвеќе, лисје или овошје 
и нивни делови"; 

31) по редниот број 76 се додаваат осум нови 
редни броеви, кои гласат: 

„76а 68.06/1 Брусно платно 
766 68.06/2 Брусна хартија 
76в 68.06/3 Друг природен или вештачки ма-

теријал за брусење 
76г 68.07/1 Волна од згура од белутрак и од 

друга слична минерална волна 
76д 68.13/3 Облека, капи и обувки 
76ѓ 68.13/6 Лепенка 
76е 68.13/7 Друг азбест вработен и изработки 

од азбест"; 

32) по редниот број 77 се додаваат четири нови 
редни броја, кои гласат: 

„77а 68.15 Лискун обработен и изработки од 
лискун, вклучувајќи и лискун на 
хартија или на ткаенини (мика-
ило микафолии итн.) 

776 08.16/1 Изработки од графит 
Ех. 
Филтери од графит ' 

77в 68.16/3 Други изработки од камен или од 
други минерални материјали 
Ех. 
Изработки од јаглен^ ^електричен 

77г 69:02/4 Тули од шамот"; 

33) по редниот број 81 се додава нов реден број 
81а, кој гласи: 

„81а 70.09 ,Огледала од стакло (вклучувајќи 
и шивачки огледала), врамени или 
не, на подлога или не"; 

34) по редниот број 82 се додава нов реден број 
82а, кој гласи: 

„82а 70.11/2 Цевки од стакло (обвивки)"; . 

35) по редниот број 85 се додаваат седум нови ред-
ни броеви, кои гласат: 

„85а 70.21 Други изработки од стакло 
Ех. 
Стакло водоказно 

856 73.13/1 Лимови и плочи дебелина над 
4,75 mm 
Ех. 
Бродски лимови 

85в 73.13/2 Лимови и плочи дебелина од 3 т п г 
до заклучно 4,75 mm 
Ех. 
Лимови средни, нелегирани, необло-
жени и лимови средни, декапи-
рани 

85г 73.13/5 Лимови и плочи дебелина под 
3 mm 
Ех. 
Лим поцинкуван, тенко нелегиран 
и друго, освен лимот обложен со 
олово, тенок нелегиран и лимови-
те тенки, обложени нелегирани и 
други 

85д 73.15/9 Прачки и лостови (освен валана 
жица) и челични прачки за рударс-
твото, од високо јаглероден челик 
Ех. 
Челик во прачки, високо јаглеро-
ден, лесен, среден и фин 

85ѓ 73.15/23 Ленти од високојаглероден челик 
Ех. 
Ленти ладновалани, високојагле-
родни, необложени 

85е 73.15/25 Жици од високо јаглерод ен челик 
Ех. 
Друга жица необложена високо ја-
глеродна, освен плоската"; 

36) по редниот број 87 се додаваат два нови 
редни броја, кои гласат: 

„87а 73.22 Резервоари, танкови, бочви и дру-
ги слични контенери за сите ви-
дови материјали (освен гас под 

, притисок или течен гас) од железо 
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или од челик, содржина над 300 
литри, без механички или термич-
ки уреди, со внатрешна облога или 
топлотна изолација или без нив 

876 73.23/2 Други буриња, садови и др."; 

' 37) по редниот број 88 се додаваат четири нови 
редни броја, кои гласат: , , , 

„88а 73.26/2 Завиткана жица 
886 73.27/1 Ткаенини 
88в 73.27/2 Решетки 
88г 73.27/3 Друга газа, ткаенини и др."; 

38) по редниот број 90 се додаваат три нови 
редни броја, кои гласат: 

„90а 73.31/16 Текс 
906 73.31/1в Шајки за цртачки табли 
90в , 73,31/1г Други шајки 

Ех. 
Тапетарски и други шајки, освен 
од жица, ковани и потковачки"; 

39) по редниот број 91 се додаваат два нови 
редни броја, кои гласат: 

„91а 73.33/2 Други игли за рачно шиење и др. 
916 73.35/3 Други пружини и др. 

Ех. 
Пружини торзилни";^ 

40) по редниот -број 95 се додаваат пет нови ред-
ни броеви, кои гласат: 

„95а 73.40/2 Други обработени изработки, од 
железо или од челик 

956 74.03 Лостови, прачки и профили од ба-
кар; жици од бакар 

95в 74.04 Плочи, лимови (листови) - и ленти 
од бакар 

95г 74.05/1 Бакарни фолии, ливчиња и др. на 
по,длога 

95д 74.05/2 Други бакарни фолии и др."; 

41) по редниот број 97 се додаваат два нови 
редни броја кои гласат: 

„97а 74.10/1а Јажиња од нелегиран бакар 
976 74.10/2а Други јажиња од нелегиран бакар 

Ех. 
Кабли и плетени ленти од бакар 
неизолирани"; 

42) по редниот број 98 се додаваат четири нови 
редни броја, кои гласат: 

„98а 74.18/1 Садови 
986 74.19 Други изработки од бакар 
98в 76.02 Лостови, прачки и профили, од 

алуминиум; жица од алуминиум 
98г 76.03 Плочи, лимови (листови) и ленти, 

од алуминиум"; 

43) по редниот број 100 се додаваат четири нови 
редни броја, кои гласат: 

,ДООа 76.09/2 Други резервоари, танкови и др. 
1006 76.10/3 Други буриња, садови и др. 
100в 76.11 ' Контенери од алуминиум за гас 

под притисок или течен гас 
100г 76.12/1 Кабли"; 

„105а 83.03/2 
1056 83.05 

105в 83.07/2 

44) по редниот број 101 се додаваат пет нови 
редни броеви, кои гласат: » 

„101а 78.02 Лостови, прачки и профили од 
олово; жици од олово 

1016 78.03 Плочи, лимови (листови) и ленти 
од олово 

101в 80.02/16 Прачки и профили од легиран 
калај 

iOlr 80.02/26 Жица од легиран калај 
101 д 80.06/3 Предмети за домаќинство"; 

45) по редниот број 105 "се додаваат три нови 
редни броја, кои гласат: 

Разни касети, сандачиња 
Справи за соединување или вло-
жување подвижни листови и за 
класери, од прости метали; спој-
ници за писма, спојници за акти, 
кланфи, штипалки за индексира-
ње и класирање и слични канце-
лариски предмети од прости Ме-
тали 
Ламби за рудници и каменоломи 
Ех. 
Други ламби, освен светилки кар-
битска4; 

46) по редниот број 106 се- додаваат пет нови 
редни броеви, кои гласат: 
„106а 83.14 Плочи со натписи, ознаки, адреси 

и слични плочи, броеви-цифри, 
букви и други знаци од прости 
метали 

1066 83.15/3 Електроди ! 

106в 84.06 Мотори со внатрешно согорување, 
клипни 
Ех. 
— Делови за бродски бензински 

мотори 
— Делови за бродски дизел-мо-

тори 
— Други мотори што според Спис-

кот на стоките за кои се утвр-
дуваат условите за извоз и увоз 

»што е ,составен дел од Одлука-
та за определување на стоките 
чиј извоз и вувоз е регулиран 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 
18/75, 21/75 и 30/75) се масираат . 
во тар. бр. 84.06/23 

106г 84.10/7 Други пумпи и др. 1 

106д 84.20/4 Други ваги за мерење и др."; 

47) по редниот број 108 се до,даваат четири нови 
редни броја, кои гласат: 
,Д08а 84.22/5г Дигалки самостојни, подвижни 

1086 84.47/8 Пили за дрво 
Ех. 

; 1 Моторни и електрични пили за 
дрво 

108в 84.48/1 Делови и прибор 
Ех. 
Делови и прибор за машини за 
обработка на метали 

108г 84.49/1 'Алати за рачна употреба со пнев-
матски погон"; 

48) по редниот број 109 се додаваат четири нови 
редни броја, кои гласат: i 
„109а 84.51/1 Машини за пишување, рачни 

1096 84.51/5 Други машини за пишување , 
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109в 84.54/5 Други прости машини (за острење 
в и соединување и сл.) 

109г 84.54/6 Други машини 
Ех. 
Други машини, освен машините за 
копирање, канцелариски"; 

49) по редниот број 111 се додаваат шест нови 
редни броеви, кои гласат: 

,111а 84.63 Трансмисиони оски, лактовидни 
лостови, Куќишта за лежаи, ле-
жаи за. рамни оски, запчаници и 
склопови на запчаници (вклучу-
вајќи - и фрикциони запчаници и 
менувачки кутии и други склопо-
ви за менување на брзини), замав-
ници, преносници и блокови на 
преносници, квачила и осни спо-
еви — зглобови 

1116 84.64 Затиначи и слични спојници од 
метални листови, комбинирани со 
други материјали (на пример аз-
бест филц или картон) или ()д ме-

1 талип фолии; сетови или асорти-
мани на затиначи и слични спој-
ници изработени од различен ма-
теријал, за машини, цевоводи, 
цевки и сл. во ќесиња, во завои 
или во слични пакувања 

111в 84.65/1 Бродски пропелери 
111 г 85.01/1а-2 Други генератори и мотори 

Ех. 
— Електрични мотори, генератори 

со тежина до 5 kg заклучно по 
парче со сила до 10 kVA 

— Електрични мотори, генератори 
со тежина над 5 kg до 100 kg 
по парче, со сила до 20 kVA 

111 д 35.01/26-1 Други трансформатори до 1 kg те-
жина заклучно по парче 

111ѓ 85.01/3 Исправачи w исправачки апарати 
Ех. 
Исправачки елементи (селевски) 
силициумски и др."; 

50) по редниот број 112 се додаваат пет нови 
редни броеви, кои гласат: 

„112а 85.04/16 Други оловни акумулатори (кисе-
л и ч к и ) 

1126 85.04/2 Челични акумулатори (алкални) 
112в 85.04/3 Други електрични акумулатори 
112г 85.05/1 Рачни алати со вграден електри-

чен мотор за дупчење 
112д ЈЈ5.05/5 Други рачни алати со вграден 

електричен мотор"; 

51) по редниот број 115 се додаваат два нови 
редни броја, кои гласат: 

„115а 85.10/3 Рударски и слични ламби со акуму-
латори 

1156 85.10/4 Други електрични преносни све-
тилки"; 

52) по редниот број 117 се додаваат четири нови 
редни броја,, кои гласат: 

„117а 85.12/4 Електрични апарати за сушење 
коса (без хауба) 

1176 85.12/9 Други проточни грејачи на вода и 
ДР. 
Ех. 
Други електрични апарати, освен 

4 електротермички прибор за дома-
ќинство 

117в 85.14/1 Звучници 
117г 85.15/2в Делови за радиоприемници"; 

53) по редниот број 118 се додаваат четири нови 
редни броја, кои гласат: 

„118а 85.18/1 Константни (постојани) електрич-
чни кондензатори 
Ех. 
Кондензатори за телеграфија, те-
лефонија, висока фреквенција и 
мерење 

1186 85.19/7а Разни задвижувачи и механички 
прибори и сл. 

118в 85.19/9а Индустриски отпорници за вгра-
дување 
Ех. 
— Отпорници за јака струја 
— Отпорници за телефонија, ви-

сока фреквенција и мерење , 
118г 85.19/10 Други електрични апарати и др. 

Ех. 
Спојници за кабли"; 

54) по редниот број 120 се додава нов реден број 
120а, кој гласи: 

„120а 85.21/1 Ламбј? и цевки 
Ех. 
Електронски емисиони цевки"; 

55) по редниот број 123 се додаваат два нови 
редни броја, кои гласат: 

„123а 87.10/4 Други велосипеди без мотор 
Ех. 
Трицикли без мотор 

1236 90.01/7 Други леќи, призми и др."; 
56) по редниот број 127 се додава нов реден број 

127а, кој гласи: 

„127а 90.18/2 Други апарати за механотерапија 
и др. 
Ех. 
Гас-маски"; 

57) по редниот број 129 се додава нов реден број 
129а кој гласи: 

„129а 90.28 Електрични и електронски ин-
струменти и апарати за мерење, 
проверување, анализа и автоматска 
контрола"; 

58) по редниот број 131 се додаваат три нови 
редни броја, кои гласат: 

„131а 94.01/16 Други столови од дрво 
1316 94.01/26 Други столови од метал 
131в 94.04/1 Изработки од експандиран, пенлив 

или сунѓерест каучук, па и ком-
бинирани со други материјали"; 

59) по редниот број 133 се додава нов реден број 
133а, кој гласи: 

,133а 96.02/7 Други метли и четки и др/ ' ; 
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60) по редниот број 134 се додаваат 11 нови ред-
ни броеви, кои гласат: 

пазарната инспекција, а 

„134а 97.07/1 
1346 98.03/2 
134в 98.03/3' 
134г 98.03/4 
134д 98.03/5 

134ѓ 98.05/1а 
134е 98.05/2 
134ж 98.05/3 
134з 98.07/16 
134ѕ 98.08 

134и 98.09 

Јадици 
Патент-моливи 
Хеми,ски моливи 
Гарнитура на стоки од тон. 1 до 3 
Други пенкала и др. 
Ех. 
Резервни за хемиски моливи — 
рефили 
Обични графитни моливи 
Креда за цртање и пишување 

Други моливи и др. 
Други нумератори 
Ленти за машини за пишување и 
слични ленти, па и на калеми; ја -
стачиња за штембили, со или без 
кутија 
Печатен восок (вклучувајќи го и 
восокот за печатење шишиња) во 
стапчиња, во колачи или во сли-
чни форми; пасти за копирање врз 
база на желатин, па и на подлога 
од хартија или текстил". 

3. Како земјоделско-прехранбени производи и 
други потрошни материјали што во смисла на оваа 
наредба можат да се продаваат за девизи во Југо-
славија се сметаат само производите и материјалите 
од точ. 1 и 2 на оваа наредба што се наведени под 
ознака Ex., односно опфатени со наименувањата 
на оние тарифни броеви за кои не се предвидени 
исклучоци под таа ознака. 

Производите и материјалите од став 1 на оваа 
точка можат да се продаваат во количествата во-
обичаени за нормални потреби на домашни и стран-
ски бродови што сообраќаат на меѓународни ре-
лации. 

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

Бр. 1171/4 
27 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен секр,етар 
за пазар и цени, 
Имер Пуља, с. р. 

5 3 0 . 

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за Со-
јузната пазарна инспекција („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/74), сојузниот секретар за пазар и 
цени прошишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ЧЛЕН 3 СТАВ 
1 ТОЧ. 4 И 5 НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА 
ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА И ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 
ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ТИЕ 

РАБОТИ 

1. Републичките и покраинските органи на 
управата надлежни за работите на пазарната 
инспекција (во натамошниот текст: републички и 
покраински пазарни инспекции) ќе водат евиден-
ција за извршувањето на работите на непосреден 
надзор над применувањето на сојузните закони и 
други сојузни прописи што ги вршат органите 

надлежни за работи на 
кои се однесуваат на: 

1) цените за производите и услугите од интерес 
за целата земја; 

2) југословенските стандарди, нормите за ква-
литетот на производите, контролата на мери, за-
штита на стоковни и услужни жигови, знакот за 
квалитет и ознаката за потекло на производи — 
кога тоа во интерес на целата земја е утврдено со 
сојузен закон. 

2. Евиденцијата од точка 1 на ова упатство 
републичките и покраинските пазарни инспекции 
ја водат на начин со кој се обезбедува доставува-
њето на извештаи и податоци до Сојузниот пазарен 
инспекторат за извршување на работите на непо-
среден надзор над применувањето на прописите од 
точка 1 на ова упатство, за преземените мерки и за 
исходот на преземените мерки. 

3. Републичките и покраинските пазарни ин-
спекции доставуваат извештаи и податоци до Со-
јузниот пазарен инспекторат посебно за извршу-
вањето на работите од точка 1 под 1, а посебно за 
извршување на работите од точка 1 под 2 на ова 
упатство. 

4. Извештајот за извршениот надзор и презе-
мените мерки во областа на цените за производите 
и услугите од интерес за целата земја се поднесува 
на образецот ТИ-1 Извештај за извршениот надзор 
и преземените мерки во областа на цените за про-
изводите и услугите од интерес за целата земја, а 
извештајот за извршениот надзор и преземените 
мерки во областа на контролата на квалитетот на 
производите — на образецот ТИ-2 Извештај за из-
вршениот надзор и преземените мерки во областа 
на контролата на квалитетот на производите. 

Обрасците ТИ-1 и ТИ-2 се отпечатени кон ова 
упатство и се негов составен дел. 

5. Извештаите се доставуваат, и тоа: 
1) на образецот ТИ-1 — секој месец, најдоцна 

до 10-ти во месецот за минатиот месец, за извршу-
вањето на работите о д . точка 1 под 1 на ова 
упатство; 

2) на образецот ТИ-2 — секои шест месеци, нај-
доцна до 10-ти во месецот за минатиот месец, за 
извршувањето на работите од точка 1 под 2 на ова 
упатство; 

3) на обрасците ТИ-1 и ТИ-2 — секоја година, 
најдоцна до 20-ти јануари за минатата година, за 
извршувањето на работите од точка 1 под 1 и 2 на 
ова упатство. 

Податоците'за бројот на обвинителни предлози, 
бројот на одбиени пријави и барања, бројот на 
осудителни пресуди и бројот на решени пријави 
к а ј суд на честа, се доставуваат само во годишниот 
извештај. 

6. Републичките и покраинските' пазарни ин-
спекции се должни да доставуваат извештаи, со 
сите или само со некои податоци од обрасците ТИ-1 
и ТИ-2, и вон од роковите пропишани од точка 5 
на ова упатство, ако го побара тоа од нив Сојузниот 
пазарен инспекторат. 

7. Републичките и покраинските пазарни ин-
спекции се должни да го известат Сојузниот паза-
рен инспекторат за уочените проблеми, пропусти и 
неправилности за кои треба итно да се извести 
Сојузниот пазарен инспекторат и да поднесат до Со-
јузниот пазарен инспекторат предлози за нивно 
отстранување и вон од извештајните периоди од 
точка 5 на ова упатство. 

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

Бр. 418/1 
26 јуни 1975. година 

Белград 
Сојузен секретар 
за пазар и цени, 
Имер Пуља, с. р. 
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i I 
Образец ТИ-1 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ИЗВРШЕНИОТ НАДЗОР И ПРЕЗЕМЕНИТЕ МЕРКИ ВО ОБЛАСТА НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВО-

ДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Образец ТИ-2 

' И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ИЗВРШЕНИОТ НАДЗОР И ПРЕЗЕМЕНИТЕ МЕРКИ ВО ОБЛАСТА НА КОНТРОЛАТА НА 

КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ 
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5 3 1 . 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна де-јност во Југославија 
(„Службен лист на ""СФРЈ", ' бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО ,,IL MONDO" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на списанието „II Mondo", број 21 од 
22 мај 1975 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-5/378 
30 јуни 1975 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

5 3 2 . 

Врз основа на член 63 став 1 од Законот за 
основите на системите за врски („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/74), директорот на Сојузната управа 
за радиоврски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОДЕЛБА НА ФРЕКВЕНЦИИТЕ НА 
РАДИОМРЕЖАТА НА ПОДВИЖНАТА РАДИО-

ТЕЛЕФОНСКА СЛУЖБА 

Член 1 
Правилникот за поделба на фреквенциите на 

радиомрежата на подвижната радиотелефонска 
служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/69) пре-
станува да важи. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 06-1374/1 
28 март 1975 година 

Белград 

5 3 3 . 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ'1, 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦВР-

СТИ МИНЕРАЛНИ ГОРИВА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Цврсти минерални горива: 
— Терминологија. Подготвување 

на јаглен - ^ - - - - - JUS В.Н0.023 

— Терминологија. Земање мостри 
и испитување на јагленот - — — JUS В.Н0.024 

- Терминологија. Кокс - - JUS В.Н0.025 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно^ издание на Југо-
словенскиот завод за -стандардизација, што е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 ноември 1975 година. 

Бр. 03-3068/1 
22 мај 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод 

за стандардизација, ' 
Милан Крајновиќ, с. р. 

5 3 4 . 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОНТИ-

НУИРАН ТРАНСПОРТ 

1. Се донесува југословенски стандард: 
Опрема за континуиран транспорт. 
Терминологија - - - - - - JUS M.D2.001 
2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение се применува од 1 ноември 1975 година. 

Бр. 03-4649/1 
29 јули 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

5 3 5 . 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБЕ-

ЛЕЖУВАЊЕ НА АМБАЛАЖА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Обележување на амбалажата: 
— Ознаки за ракување, чување 

складирање и употреба на произво-
дите - - - - - - - - JUS D.F0.010 

- Ознаки за ракување, склади-
рање, транспорт и употреба на опа-
сни производи - - - - - - JUS D.F0.011 

Директор 
на Сојузната управа 

за радиоврски, 
Мр Љубомир Дуловиќ, с.р, 
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— Термини на амбалажата, што 
се однесуваат на ракувањето, тран-
спортот, складирањето и чувањето JUS D.F0 012 

2. Југословенските, стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 октомври 1975 година. 

Бр. 06-6725/1 
28 октомври 1974 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

5 3 6 . 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИН-
ТЕРУВАНИ МЕТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Синтерувани метални материјали: 
— Недопустливи синтерувани 

метални материјали и тврди метали. 
Определување на густината - — JUS С.А2.026 

— Тврди метали. Определување 
на јачината на коерицитивното поле 
на магнетизам! ата 

— Определување на густината и 
отворената порозност — — — — 

— Определување на содржината 
на масло - - - - - - - J U S С.А2.042 

— Определување на отпорноста 
според ломот — —. — — — — 

— Определување на Лунговиот 
модул - - - -

— Определување на радијалната 
цврстина на гилзите при дробењето JUS С.А4.320 

— Епрувета за испитување со 
затегнување на синтерувани^е ме-
тални материјали (освен тврдите 
метали) - - - - - - - . JUS С.А4.321 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 октомври 1975 година. 

Бр. 04-7805 , 
9 декември 1974 година 

Белград 

- - - JUS С.А2.027 

JUS С.А2.041 

JUS С.А4.036 

- - - JUS С.А4.037 

5 3 7 . 

Врз основа на чл. 16, 18 и 62 точка 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните баш^и на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ 

КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 

деловниве банки кај Народната банка- на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/72, 12/74, 
28/74, 57/74, 58/74, 62/74, 63/74, 4/75, 9 75 и 31/75) во 
точка 2 на крајот на одредбата под 6 точката се 
заменува со точка и запирка и по тоа се додава 
нова одредба под 7, која гласи: 

„7) на депозитите на организациите на здруже-
ниот труд ка ј овластените банки на име обезбеду-
вање по девизните кредити во земјата и гаранциите 
по кредитите во странство дадени според прописите 
а кои важеле до 30 септември 1972 година, и тоа до 
височината на втасаните отплати." 

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

О бр. 47 
2 јули 1975 година 

Белград Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст е утврдено дека во текстот на Законот за 
измени и дополненија на Законот за книговодството 
на организациите на здружениот труд, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/75, се поткрала 
долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА ОРГАНИ-

ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД . 
Во член 14 во изменетиот член 16 став 2 наме-

сто зборот: „определена" треба да стои: „опреде-
лено". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 11 јули 1975 година. 

Директор 
на Југословенскиот 

завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Списокот на стоките 
за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што 
е составен дел на Одлуката за определување на 
стоките чиј извоз и увоз е регулиран, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/74, се поткрале 
долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПИСОКОТ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ УТВР-
ДУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ, ШТО Е 
СОСТАВЕН ДЕЛ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е 

РЕГУЛИРАН 

Во тарифен број 01.01/3 во колона 5 наместо 
бројот: „01 01 30008" треба да стои бројот: „01 01 
30018". 
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Во тарифен број 04.01/1 во колона 5 наместо 
бројот: „04 01 10005" треба да стои бројот: „04 01 
10003". 

Во тарифен број 06.02/26 во колона 5 наместо 
броЈот: „06 02 22001" треба да стои бројот: „06 02 
22002". 

Во тарифен број 08.07/5 во колона 5 наместо 
бродот: „08 07 5Ф006" треба да стои бројот: „08 07 
50005". 

Во тарифен број 12.10/1 во колона 5 наместо 
бројот: „12 10 10005" треба да стои бројот: „12 10 
10003". 

Во тарифен број 12.10/Зв во колона 5 наместо 
бројот: „12 10 33005" треба % да стои бројот: „12 10 
33003". 

Во тарифен број 17.05/4 во колона 5 наместо 
бројот: „17 05 40019" треба да стои бројот: „17 05 
40018". 

Во тарифен број 22.05/9а во колона 5 наместо 
бројот: „22 05 51018" треба да стои бројот: „22 05 
91018". 

Во тарифен број 25.19/2 во колона 5 наместо 
бројот: „25 19 20002" треба да стои бројот: „25 19 
20001". 

Во тарифен број 39.01/Зе во колона 5 наместо 
бројот: „39 01 30700" треба да стои бројот: „39 01 
30.708". 

Во тарифен број 43.02/3 во колона 5 наместо 
бројот: „43 02 30008" треба да стои бројот: „43 02 
30018" 

Во тарифен број 49.11/5а во колона 5 наместо 
бројот: „49 11 51006" треба да стои бројот: „49 11 
51005". 

Во тарифен број 51.01/1а-2 во колона 5 наместо 
бројот' „51 01 11209" треба да стои бројот: „51 01 
11206". 

Во тарифен број 51.01/1в-3 во колона 5 наместо 
бројот: „51 01 13316" треба да стои бројот: „51 01 
13306" 

Во тарифен број 61.11/1в во колона 5 наместо 
бројот: „61 11 13006" треба да стои бројот: „61 11 
13005". 

Во тарифен број 64.05/8 во колона 5 наместо 
бројот: „64 05 80004" треба да стои бројот: „64 05 
80003". 

Во тарифен број 72.01 во колона 5 наместо 
бројот' „72 01 10008" треба да стои бројот: „72 01 
00010". 

Во тарифен број 84.10/За-1 во колона 5 наместо 
бродот: „84- 10 21101" треба да стои бројот: „84 10 
31105". 

Во тарифен број 84.10/За-2 во колона 5 наместо 
бројот: „84 10 21207" треба да стои бројот: „84 10 
31202". 

Во тарифен број 84.40/1ж-2 во колона 5 наместо 
бројот: „84 40 10829" треба да стои бројот: „84 40 
10826". 

Во тарифен број 84.45/2б-4в во колона 5 на-
место бротот: „84 45 02432" треба да стои бројот: 
„84 45 02435". 

Во тарифен број 84.47/10ж во колона 5 наместо 
бројот: „84 47 10809" треба да стои бројот: „84 47 
10801". 

Во тарифен број 84.52/16-3 во колона 5 наместо 
бројот: „84 52 13003" треба да стои бројот: „84 52 
12309". 

Во тарифен број 85.15/Зж-4 во колона 5 наместо 
бројот: „85 15 38401" треба да стои бројот: „85 15 
38402". 

Во тарифен број 90.26/2а во колона 5 наместо 
бројот: „90 26 21003" треба да стои бројот: „90 26 
21008". 

Во тарифен број 92.04/3 во колона 5 наместо 
бројот: „92 04 30003" треба да стои бројот: „92 04 
30007". 

Од Сојузниот извршен соиет, Белград, 30 јуни 
1975 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Списокот на стоките 
за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што 
е составен дел на Одлуката за определување на 
стоките чи ј извоз и увоз е регулиран, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ" , бр. 52/74, се потерале 
долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПИСОКОТ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ УТВР-
ДУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ, ШТО 
Е СОСТАВЕН ДЕЛ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е 

РЕГУЛИРАН 

Во тарифен број 29.06/5 во колона 5 наместо 
бројот: „29 06 50008" треба да стои бројот: 29 06 
50003". 

Во тарифен број 64.02/2ж во колона 5 наместо 
бројот: „64 02 20806" треба да стои бројот: „64 02 
20805". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 30 јуни 
1975 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Наредбата за начинот 
на остварување на премијата за пченица од родот 
на 1975 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/75, се потерале долунаведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВА-
Њ Е НА ПРЕМИЈАТА ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ 

НА 1975 ГОДИНА 

Во точка 2 под 4 наместо зборовите: „промет-
ната организација, односно од Дирекцијата" треба 
да стои: ,,овластената организација", а во точка 4 
наместо бројот: „60811-3273" треба да стои бродот: 
„60811-637-3273". 

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 
9 јули 1975 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ТОЧКА 2 
СТАВ 1 И ТОЧКА 3 СТАВ 1 ОД УПАТСТВОТО ЗА 
НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА АКЦЕПТИИОТ 

НАЛОГ 

1. Уставниот суд на Југославија, со Решението 
У-бр. 44/75 од 12 март 1975 година, поведе постапка 
за оценување на законитоста на точка 2 став 1 и 
точка 3 став 1 од Упатството за начинот на употре-
бата на акцептниот налог, што го пропиша генерал-
ниот директор на Службата на општественото 
книговодство на Југославија на 30 декември 1974 
година, 

Со одредбите од точка 2 став 1 и точка 3 став I 
од наведеното упатство е пропишано за кои пла-
ќ а н а помеѓу корисниците ,на општествени средства 
може де се употреби акцептниот налог, т.е. опреде-
лено е дека тој инструмент може да се користи 
исклучиво за плаќања настанати во непосредни 
должничко-доверителски односи, и тоа по основ 
на испорачани стоки или извршени услуги, плаќање 
на камати и отплата по кредити. Имено, доколку 
акцептниот налог не е акцептиран од непосредниот 
должник и ако основ не му е наведената правна 
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работа, Службата нема да го изврши според тие 
одредби. 

Во одговорот од Службата на општественото 
книговодство на Решението на Судот за поведување 
постапка е изнесено становиште според кое гене-
ралниот директор на Службата со Законот за 
Службата на општественото книговодство е овла-
стен со свое упатство да го пропише начинот на 
употребата на акцептниот налог, а под начинот на 
употребата на инструментите за плаќање, па и на 
самиот акцептен налог, треба да се разбере и целта 
за која можат тие да се употребат, т.е. кои плаќања 
можат да се вршат со тој инструмент. Поаѓајќи од 
таквото становиште Службата на општественото 
книговодство смета дека Упатството за начинот на 
употребата на акцептниот налог, со кое е пропи-
шано кои плаќања можат да се вршат со тој 
инструмент, е донесено во рамките на законско 
овластување. 

II. Оценувајќи ја законитоста на точка 2 став 1 
и точка 3 став 1 од Упатството за начинот на упо- t  
тревата на акцептниот налог Уставниот суд на 
Југославија во донесувањето на својата одлука 
појде од тоа дека во член 259 од Уставот на СФРЈ 
е утврдено дека со сојузен закон се определува 
начинот на кој ги вршат плаќањата сите корисници 
на општествени средства. Таа одредба од Уставот 
на СФРЈ е остварена во Законот за Службата на 
општественото книговодство, т.е. во член 27 на тој 
закон, со кој, како еден од начините на плаќање, е 
определено и плаќањето преку акцептен налог. 
Истовремено, Уставниот суд на Југославија утврди 
дека во член 33 од Законот за Службата ,на опште-
ственото книговодство е содржана посебна норма 
со која генералниот директор на Службата е овла-
стен да регулира определени прашања во врска со 
извршувањето на одредбите од тој закон со кој е 
пропишан начиниот на плаќање, односно да доне- , 
сува упатства за начинот на употребата на пропи-
шаните еднообразни инструменти за плаќање и ја 
пропишува содржината и формата на обрасците. 
Меѓутоа, бидејќи во Упатството за начинот на 
употребата на акцептниот налог, користејќи го тоа 
овластување, пропишал дека акцептниот налог 
може да се употреби исклучива за плаќања наста-
нати во непосредни должничко-доверителски од-
носи и по основ на определена правна работа, 
Уставниот суд на Југославија смета дека со тоа 
регулирал и прашања што можат да се уредуваат 
само со сојузен закон. Имено, со определување на 
случаите во кои може да се врши плаќање преку 
акцептен налог, ги пречекорил границите на овла-
стувањето содржано во член 33 од Законот за 
Службата на општественото книговодство. Поради 
тоа Уставниот суд на Југославија утврди дека 
точка 2 став 1 и точка 3 став 1 од Упатството за 
начинот на употребата на акцептниот налог не се 
во согласност со Законот за Службата на опште-
ственото книговодство. 

III. Од изложеното, а врз основа на член 375 
став 1 точка 3 во врска со член 385 од Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославиј аv донесе 

- О д л у к а 

1. Начинот на кој ги вршат плаќањата кори-
сниците на општествени средства може да се опре-
дели само со сојузен закон. 

2. Се укинуваат одредбите од точка 2 став 1 и 
точка 3 став 1 на Упатството за начинот на употре-
бата на акцептниот налог („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/75). 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ". 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе 
оваа одлука во следниот состав: претседател на 
Судот Никола Секулиќ и судиите Милорад Доста-
ниќ, Радивое Главиќ, Арпад Хорват, Радојка Катиќ, 

Димо Кантарџиски, Ѓуро Меденица, д-р Стане Пав-
лиќ, Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р Иво^ Су-
нариќ, Мијушко Шибалиќ, Таип Таипи и Јоже 
Земљак. 

У-бр. 44/75 
2 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот Суд на 

Југославија, 
Никола Секулиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Connia ли-
стичка Федеративна Република Југославија и член 
4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија одлучува да се 
одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА. НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Анић Марка Боженко, Бадовинац Марка Гавро, 
Беламарић Вице Јосип, Бешкер Николе Иво, Балан-
ца Роко Јурај. Борић Милана др Владимир. Букте-
ница Марина Иво, Дивјак Стеве Тихомир, Дрзкулић 
Стевана Вајо, Филипчић Стјепана Фоањо Гајски 
Милка Милко, Главашић Стјепана мр Иван, Гојано-
вић Стипе Живко, Хирјан Стрелана Фрањо, Иванић 
Илије Илија: 

Карничић Шимуна Тонко, Кроња Јере Живко, 
Лацковић Вјекослава Звонимир, Мамула Тодора 
Борислав, Маровић Николе мр Бранко, Микуличић 
Бранка Бранко, Најман Ћорђа др Александар, Па-
муковић Јакова Анте, Павић Николе Звонимир, 
Поточки Стрелана Стјепан, Рачки Фрање Бранимир, 
Стојановић Мартина Мато, Шоић Филипа Маријан, 
Шпољар Стане Звонко, Затезало Раде Милан; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бутковић Ивана Бранко, Јекић Душана мр 
Милан, Марковић Марка Младен; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Андријашевић Анте др Никола, Аралица Ивана 
Јуре, Баклижа Маријана Милован, Балонек Фрање 
Анте. Барковић Фрѕње Фране, Бечиревић Чаушић 
Мате Маоица. Белина Антоније Гвидо. Беутз Томе 
Бранко, Бојанић Вуле Михајло, Бокор Ивана Стје-
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пан, Црнић Рудолфа Јадранко, Црнковић Андрија 
Андрија, Дефранчешки Грге Душан, Деген Хинка 
др Силвије, Делфин Делфина Младен, Дмитровић 
Савине Глишо, Дорчић Срећка Иван Ђерак Стје-
пана Божидар, Франовић Ивана Дарко, Главаш 
Марка Иван, Халуса Драгутина др Драгутин, Иван-
чевић Мате Младен, Јакшић Живка Ристо, Јелић 
Боже Анто, Јовановић Петра Жељко, Келер Ђ-уре 
.Оскар, Кендришић Божидара Александар, Кево 
Скриванић Бернарда др Ксенија, Клешчић Милана 
Драгутин, Клика Поповић Милана Маргарета, 
Кликић Ивана Владимир, Кнежевић Демирџић Ди-
митрије Драгица, Ковачић Павла Драгутин^ Кова-
чић Флоријана Владимир; 

Лех вер Ивана Мирослав, Ловренчић Колар 
Шиме Славица, Лоргер Блаже Рудолф, Малбаша 
Виктора Љерка, Марковић Луке мр Златко, Матетић 
Ивана Иван, Мелчић Ивана Славко, Менегхело 
Еугена Иво, Милер Фрање Андрија, Милишић Ивана 
Берислав, Милковић Милана Ђорђе, Немец Конрада 
Младен, Обрадовић Фране Данило, Остојић Вицка 
До аго, Пелеш Пантелије Петар, Попић Луке Милу-
тин, Поспишил Стјепана Фрањо, Радић Адолфа др 
Бранислав, Распор Венеранда Андрија, Регварт Ла-
дислава Владислав, Рупчић Мартина Стјепан, Сабић 
Јакова Дамас, Сафтић Фрање Славко, Сеуник 
Ивана др Олга, Симон Марка Алојзије, Сингер Ми-
лана др Младен, Слипчевић Антуна Мирослав, 
Смодлака Јосипа Милован, Шпарац Владимира 
Вукосава, Шпорер Јосипа Иван, Штефановић Ивана 
Ђуро, Тандарић Озимец Петра Бетика-Барица 
Толић Мате Анте, Томашић Клемента др Векослав, 
Томљеновић. Грге Миле, Туржански Јосип, Вчдла 
Томе Јосип, Велдин Мак Ивана Злата, Вукота Дра-
гутина Валтер, Змајевић Шпире Марио, Живковић 
Анте Иво; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Антунац Мате Берислав. Баџек Секарди Ал-
берта Мира, Боровечки Јанка Јанко, Гајер Пинтар 
Ивана Иванка, Галинац Флерин Андреја Вида, 
Голић Рајка Драгутин, Харамустек Мије др Томи-
слав, Јурјевић Анте Драгица, Катона Ивана Ђуро, 
Керн Радослава Иван, Крниц Гезе Богољуб; 

Лукић Максимовић Влајка мр Љубица, Мија-
љавић Лазара Милан, Митер Фрање Томо, Маровић 
Вице Анте, Остојић Милана Петар, Павлечић Винка 
Јосип, Сучевић Бранка Владимир, Штимац Чулаје-
вић Изидора Смиљка, Штивић Ђуре Фрањо, Швај-
гер Алојза Вјекослав, Трубић Мажар Мартина Нада, 
Винтерштајгер Колар Лудвига Ђурица; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић Боже Анте, Беловић Темшић Драгу-
тина Аница, Бјеговић Петра Ђорђе, Блажек Крча 
Јосипа Аница, Болић Светозара мр Рајко, Брезо-
вом ки Ђурић Богољуба Олга, Будак Тонтић Дра-
гана Милица, Цигановић Ђуре Марко, Црнковић 
Стјепана Мато, Дебељак Хорватичек Аугуста Ан-
кица. Добријевић Саве Милан, Драгојловић Миће 
Даница, Дуратбеговић Душана Милена, Елершек 
Форде Станко« Енгелсфелд Људевита Милан, 
Франц Николе Федора, Фурлан Рајковић Милана 
Невенка, Гембаровски Јураја Иван, Годец Казимира 
Звонимир, Гојановић Радивоја Јованка. Гуттман 
Владислава Борис, Костаншек Вукелић Ивана Ма-
рија, Хаби јан Јосипа Божена, Ивандија Јосипа 

Маријан, Јагмаревић Јована Предраг, Јаковљевић 
Коприва Фрање Фридерика, Јањатовић Петришин 
Мије Варвара, Јенко Виктор др Владимир, Јовић 
Саве Василије; 

Караман Љубе Иљко, Карлић Марка Ана, Коха-
нек Станислава Мирко, Корић Лукпчић Мане 
Марија, Ковач Јовић Јакоба др Људмила, Краус 
Јосипа Иво, Кривић Петра Франо, Крстуловић Анте 
Гордан, Кучера Виктора Владимир, Квасничка Ви-
довић Стјепана Паула, Магдаленић Фрелих Јакоба 
Љубица, Мирковић Милана Зоран, Малинар Мате 
др Вељко, Марчета Моравец Евалта Нада. Маринац 
Јурај а др Станко, Маринчић Ивана Иван, Микачић 
Марина др Борис, Милер Вилима Катица, Млина-
ревић Векић Мије Зора, Милош Фритз Александра 
мр Божена, Младпнов Томислава Слободан, Моро-
вић Ивана Милан, Наглић Ловре Данијел, Пасарић 
Шчурец Антуна Маргита, Павловић Шиме Драшко, 
Павунић Јосипа Иван, Пехеим Јосипа Драгутин, 
Перковић Лицул Мате Пиерина, Петрушић Стјепана 
Бранимир, Полак Ладислава Федор, ГТремужић Ко-
вачић Ивана Анкица; 

Радовић"" Драгутина Ранко, Синовчић Фране 
Божидар, Сорић Жигман Мартина Марија, Сремец 
Балковић Јосипа Лидија, Шлат Ивана Јосип, Толић 
Марка мр Бранко, Томашевић Јакова Анатол, 
Турина Маријана Јарослав, Урбан Крстовић В^.аха 
Катица, Вершић Анте Елвира. Вршим Роша Мари-
јана Мирјана, Вујасин Суић Нике Марија. Зрнић 
Манојла Ђуро, Жигић Валек Вјекослава Марија, 
Ж у вела Мате Младен; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бриц Маренић Виктора Марчела; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бачун Мије Мира, Јакус Миховиловић Јуре 
Маргита,. Кларин Изана Ана, Љиљак Сегетлија 
Каменка Софија, Мајц Неђепал Ивана Марија, Мајц 
Нонка Андрије Терезија, Налан Матије Бранка, 
Шконтра Ксаверија Анте, За ј ич ек Просен Јакова 
Марија. 

Бр. 5 
20 јануари 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА -СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Социјали- -
етичка Федеративна Република Југославија и член 
4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија одлучува да се 
одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Перу 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Andres А. Aramburi — амбасадор на Република 
Перу во 'Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Бр. 14 
7 февруари 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

— по повод триесетгодишнината од постоењето, 
а за заслуги во изградбата на кадри и за зацврелу-
вањето на општонародната одбрана 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Инженериски школски центар; 

— по повод триесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во ширењето на братството и 
единството меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Пешадиски школски центар. 

Бр. 17 -
12 февруари 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и член 4 
од Законот за одликувањата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија одлучува да се 
одликува 

— по повод седумдесетгодишнината на животот 
и четириесетгодишнината на револуционерната ра-
бота, а за особени заслуги во борбата за слобода и 
независност на нашата земја, за изградба на соци-
јализмот и за развивање на мирољубивата соработ-
ка и пријателските односи помеѓу нашата земја и 
другите држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Јововић Десимир. 
Бр. 18 

13 февруари 1975 година^ 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
^ Страна 

527. Дополнение на Основите на заедничката 
кредитно-монетарна политика во 1975 го-г 
дина - - - - - - - - - 1037 

528. Наредба за начинот на исплатување на 
надоместот за бесплатни и повластени во-
зења во патничкиот сообраќај во 1975 го-
дина — — — — — — — — — 1037 

529. Наредба за дополнение на Наредбата за 
одредување на земјоделско-прехранбените 
производи и на другите потрошни мате-
ријали што можат да се продаваат за де-
визи во Југославија за потребите на до-
машните и странски бродови што сообра-
ќаат на меѓународни релации — — — 1039 

530. Упатство за начинот на водење евиденци-
ја за извршување на работите од член 3 
став 1 точ. 4 и 5 на Законот за Сојузната 
пазарна инспекција и за доставување из-
вештаи за извршувањето на тие работи 1045 

531. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „II Mondo" — 1047 

532. Правилник за престанок на важењето на 
Правилникот за поделба на фреквенциите 
на радиомрежата на подвижната радио-
телефонска служба — — — — — — 1047 

533. Решение за југосло,венските стандарди за 
цврсти минерални горива — — — — 1047 

534. Решение за југословенскиот стандард за 
континуиран транспорт — — — — — 1047 

535. Решение за југословенските стандарди за 
обележување на амбалажа — — — — 1047 

536. Решение за југословенските стандарди за 
синтерувани метални материјали — — 1048 

537. Одлука за дополнение на Одлуката за за-
должителната резерва на деловните бан-
ки ка ј Народната банка на Југославија 1048 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за книговодството на органи-
зациите на здружениот труд — — — 1048 

Исправка на Списокот на стоките за кои се ут-
врдуваат условите за извоз и увоз, што е 
составен дел на Одлуката за определува-
ње на стоките чиј извоз и увоз е регули-
ран - - - - - - - - - - 1048 

Исправка на Списокот на стоките за кои се ут-
врдуваат условите за извоз и увоз, што е 
составен дел на Одлуката за определува-
ње на стоките чиј извоз и увоз е регули-
ран - - - - - - - - - 1049 

Исправка на Наредбата за начинот на оствару-
вање на премијата за пченица од родот 
на 1975 година — — — — — - — 1049 

Одлука за оцена на законитоста на точка 2 
став 1 и точка 3 став 1 од Упатството за 
начинот на употребата на акцептниот на-
лог - - - - - - - - - - 1049 

Одликувања — — — — — — — — — 1050 

Меѓународни договори — — — — — — 601 


