
Четврток, 23 ноември 1972 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 61 ГОД. XXVIII 

555. 

Врз основа на чл. 37д и 37ж од Законит про-
метот на стоки и услуги со странство (,^Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 27/62 и -„Службен ЛИСТ на СФРЈ", 
бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72) и точка 3 
од Одлуката за утврдување и распределба на гло-
балната девизна квота за плаќање на увозот на су-
ровини и други репродукциони материјали за 1972 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/71, 60/71 и 
18/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБЕН ИЗНОС НА ГЛО-
БАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1972 ГОДИНА НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА 
Г Р А Д Б И Т Е СООБРАЌАЈНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. На организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со превоз на патници во градскиот соо-
браќај (со автобуси, тролејбуси, трамваи и ел.) за 
1972 година им се утврдува посебен износ на гло-
балната девизна квота во височина од 8,500.000 ди-
нари во девизи што се од значење за одржување на 
ликвидноста во меѓународните плаќања, за увоз на 
репродукциони материјали — резервни делови, што 
служат за поправка на возила на градските сообра-
ќа јни претпријатија. 

2. Средствата на посебниот износ на глобалната 
девизна квота од точка 1 на оваа одлука организа-
циите на здружениот труд ги распределуваат дого-
ворно во рамките на Стопанската комора на Југо-
славија. 

3. Сојузниот секретаријат -за надворешна трго-
вија, врз основа на постигнатиот договор од точка 
2 на оваа одлука, на секоја работна организација на 
здружениот труд ќе и издаде решение за височина- ^ 
та на посебниот износ на глобалната девизна квота, 
во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот 
од Стопанската комора на Југославија. 

4. Ако организациите на здружениот труд во 
рамките на Стопанската комора на Југославија не 
постигнат договор за распределба на износот на гло-
балната девизна квота од точка 1 на оваа одлука, 
распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за стопанство, по претходно прибавено 
мислење од Стопанската комора на Југославија, во; 
рок од 30 дена од денот на приемот на тоа мислење. 

5. Неискористените средства на посебниот износ 
на глобалната девизна квота за 1972 година за увоз 
на резервни делови што служат за поправка i a во-
зила на градските сообраќајни претпријатија можат 
да се користат во наредната година. 

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

P. п. бр. 145 
16 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

556. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
28 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Слулебен лист иа СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 

1. Тарифните ставови односно цените по кои е-
лектричната енергија ја испорачуваат електростсшан-
ските претпријатија во чи ја дејност спаѓа преносот 
на електричната енергију, како и електростопански-
те претпријатија што се занимаваат со дистрибуци-
ја на електрична енергија, а кои се формирани во 
смисла на одредбите на Уредбата за цените на елек-
тричната енергија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/72), се сметаат како максимални цени. 

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

P. п. бр. 146 
%16 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

557. 

Врз основа на член 204 став 3 од Законот за воз-
душната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СЛУЖБЕНАТА 
ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА 

1. Во Одлуката4 за службената облека на работ-
ниците на Службата за безбедност на воздушната 
пловидба („Службен лист на СФРЈ" , бр. 38/65) во 
точка 5 износот: Г,7.000" се заменува со износот: 
„180". 

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

Р. п. бр. 147 
16 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал БиеднЌ, е. р. 
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558. 

В ш пенова на член 16 од Законот за пренесува-
ње па средствата, правата и обврските на федераци-
јата за инвестиции во стопанството врз републиките 
и автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДБИ-
ТЕ НА ЧЛЕН 2 СТАВ 1 ТОЧКА 5 II СТАВ 2, ЧЛЕН 
3 ТОЧКА 9 И ЧЛ. 6 И 7 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ* 
СУКАЊЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРАВАТА И ОБВРС-
КИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 
СТОПАНСТВОТО ВРЗ РЕПУБЛИКИТЕ И АВТО-

НОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

1. Во Одлуката за начинот за извршување на 
одредбите на член 2 став 1 точка 5 и став 2, член 
3 точка 9 и чл. 6 и 7 од Законот за пренесување на 
средствата, правата и обврските на федерацијата за 
инвестиции во стопанството врз републиките и ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/71) во точка 3 став 4 зборовите: „во роковите" се 
заменуваат со зборовите: „по месеците", а зборови-
те: „до 31 декември" — со зборовите: „до 10 ноем-
ври". 

Став б се менува и гласи: 
„Органите на републиките и на автономните по-

краини до дваесеттиот во месецот се должни да из-
дадат налози за уплата на средствата на сметките 
ка ј Службата на општественото книговодство во ви-
сочината на обврските што втасуваат во наредниот 
месец.". 

Во став 8 зборовите: „Службата на општествено-
то книговодство" се заменуваат со зборовите: „На-
родната банка на Југославија". 

2. По точка 3 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

„За. За извршувањето на обврските по странски 
заеми и кредити врз основа на член 6 од Законот, 
во делот што се извршува преку Југословенската 
инвестициона банка по договорот за вршење на бан-
карски услуги за средствата на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството врз кои се применува по-
себен режим, од 23 јули 1963 година, Службата на 
општественото книговодство ќе отвори посебна смет-
ка — Средства на републиките односно на автоном-
ните покраини за отплата на странски заеми и кре-
дити. 

Службата на општественото книговдство ќе уста-
нови посебни евиденции за сметката од став 1 на 
оваа точка за секоја република и автономна покра-
ина. 

Југословенската инвестициона банка за секоја 
република и автономна покраина за секоја година 
по месеците на втасаноста ќе ги обработи податоците 
за обврските по основ на отплатување^ на стран-
ските заеми и кредити и ќе и ги достави на Народ-
ната банка на Југославија. Овие податоци Народна-
та банка на Југославија ќе ги внесе БО податоците 
што ги доставува според одредбата на точка 3 став 
4 од оваа одлука. 

Месечните прегледи за извршените обврски и за 
обврските што втасуваат во наредниот месец Југо-
словенската инвестициона банка 'ќе и ги доставува 
на Народната банка ка Југославија. Овие прегледи 
Народната банка на Југославија ќе ги внесе во пре-
гледите што ги доставува според одредбата на точка 
3 став 5 на оваа одлука. 

Југословенската инвестициона банка е должна 
до петнаесетти ЕО месецот сите средства што се нао-
ѓаат на посебната жиро-сметка на републиките и ав-
тономните покраини — Средства на републиките од-
носно на автономните покраини за инвестиции во 
стопанството — партија банки, да ги пренесе во 
корист на сметката — Средства на републиките од-
носно на автономните покраини за отплата на стран-

ски заеми и кредити, и да ги извести републиките и 
автономните покраини за пренесените износи. 

Органите на републиките и на автономните по-
краини се должни до дваесетти во месецот да изда-
дат налози за уплата на средствата на сметката к а ј 
Службата на општественото книговодство во висо-
чина на износот што недостига за извршување на 
обврските што втасуваат ЕО наредниот месец. 

Ако настапат околностите предвидени во член 
6 став 3 на Законот, Народната банка на Југославија 
за тоа ќе го извести Сојузниот секретаријат за ф и -
нансии, а Сојузниот секретаријат за финансии ќе и 
даде налог на Службата на општественото книговод-
ство средствата од сметките на републиките и на 
автономните покраини да ги пренесе во корист на 
сметката ка ј Службата на општественото книговод-
ство во износот кој не е навремено уплатен. 

36. За извршување на обврските што ги гаранти-
рала Југословенската инвестициона банка за смет-
ка на федерацијата опфатени со Протоколот кон 
договорот склучен помеѓу федерацијата и Југосло-
венската инвестициона банка од 23 јули 1969 година, 
Службата на општественото книговодство ќе отвори 
посебни сметки за секоја република и автономна 
покраина — Средства за отплата на странски заеми 
и кредити што ги гарантирала Југословенската ин-
вестициона банка. 

Динарските средства за отплата на странските 
заеми и кредити, чија отплата ја гарантирала Југо-
словенската инвестициона банка за сметка на феде-
рацијата, корисниците на општествени средства ќе , 
ги уплатуваат на посебните сметки од став 1 на ов*а 
точка. 

Југословенската инвестициона банка средствата 
од тие сметки ќе ги користи за отпЈдага на странски 
заеми и кредити чија отплата ја гарантирала за 
сметка на федерацијата. 

Југословенсќкта инвестициона банка ќе соста-
вува петнаесетдкфзго прегледи на недостатните сред-
ства за отплата на странските заеми и кредити чија 
отплата ја гарантирала за сметката на федерација-
та и ќе им ги доставува на републиките и на ав-
тономните покраини преку Сојузниот секретаријат 
за финансии. 

Органите на републиките и на автономните по-
краини се должни да издаваат налози за уплата на 
средствата на сметките од став 1 на оваа точка во 
височина на износот што недостига за извршување 
на обврските што ги гарантирала Југословенската 
инвестициона банка за сметки на федерацијата, и 
тоа: до дваесетти во месецот за обврските што вта-
суваат од први до петнаесетти во наредниот месец, 
а до петти во месецот за обврските што втасуваат од 
петнаесетти до крајот на месецот. 

Ако настапат околностите предвидени во член 6 
став 3 на Законот, Југословенската инвестициона 
банка ќе го извести Сојузниот секретаријат за фи-
нансии, а Сојузниот секретаријат за финансии ќе и 
даде налог на Службата на општественото, книго-
водство за пренос на средствата од сметките на ре-
публиките и на автономните покраини во корист на 
сметките од став 1 на оваа точка во износот што не 
е уплатен во рокот од став 5 на оваа точка. 

Југословенската инвестициона банка ќе им ги 
врати на републиките односно на автономните по-
краини износите на средствата што тие ги уплати-
ле на сметките од став 1 на оваа точка кога ќе из-
врши наплата од соодветните организации на здру-
жениот труд. 

Ако Југословенската инвестициона банка од сво-
ите средства изврши отплата на странски заем по 
основ на дадената гаранција за сметка на федера-
цијата, оваа отплата ќе ја изврши преку посебната 
сметка од став 1 на оваа точка. Своите побарувања 
по овој основ Југословенската инвестициона банка 
ќе ги наплати од посебната сметка од став 1 на оваа 
точка." 

3. По точка 4 се додава нова точка 4а, која гласи: 
„4а. Сојузниот секретаријат за финансии, по пот-

реба, донесува поблиски упатства за спроведување 
на оваа одлука." 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 188 
16 ноември 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

559. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-
вање на стоките за кои стоковните контингенти и 
девизните контингенти ги утврдува Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/72), на предлог од Сојузниот се-
кретаријат за стопанство, по претходно прибавеното 
мислење од Стопанската комора на Југославија, со-
јузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИ-
ТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1972 

ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/72, 23/72, 27/72, 31/72, 33/72, 36/72, 38/72, 41/72, 
43/72, 44/72, 47/72 и 57/72) во точка 2 одредба под 1 

Репродукциони материјали, во редниот број 35 во 
колоната 4 бројот: „400" се заменува со бројот: 

„900". 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот деи 

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

П. бр. 11024 
9 ноември 1972 година 

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

560. 
Врз основа на член 7 од Законот за обезбеду-

вање на трајни обртни средства на организациите 
на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/72), по прибавеното мислење од гувернерот на 
Народната банка на Југославија, сојузниот секретар 
за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНА-
ТА ГОДИШНА ВРЕДНОСТ НА ЗАЛИХИТЕ И ЗА 
НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИТЕ 
СРЕДСТВА И НА КРЕДИТИТЕ ЗА ТРАЈНИ 

ОБРТНИ СРЕДСТВА 

1. Со ова упатство се регулираат начинот за утвр-
дување на просечната годишна вредност на зали-
хите, која служи како основ за утврдување на за-
должителната височина на трајните обртни сред-
ства и начинот за утврдување на сопствените сред-
ства и на кредитите за трајни обртни средства со 
кои организацијата на здружениот труд располага. 

I. Утврдување на залихите 

2. Како залихи, во смисла на ова упатство, се 
подразбираат залихите на: материјали (конто 310); 
ситен инвентар, автогуми и амбалажа (конта 360 и 
369); незавршено производство и сопствени полу-
производи (конто 600); готови производи (копито 630); 
трговски стоки (дел на контата 660 и 669); стоки на 
копсигнациони или комисиони складови (дел на 
контата 660 и 669). 

Просечната годишна вредност на залихите се 
утврдува на тој начин што се собираат салдата на 
состојбите на контата на кои залихите се водат на 
први во секој месец и на 31 декември и се де^ат 
со бројот 13 односно за новооснованите организации 
со бројот на земените состојби. 

3. Заради утврдување • на просечната годишна 
вредност на залихите, која претставува задолжи-
телно ниво на трајните обртни средства, во смисла 
на член 3 од Законот за обезбедување на трајни 
обртни средства на организациите на здружениот 
труд (во понатамошниот текст: Законот), од про-
сечниот износ на вредноста на залихите утврден на 
начинот одреден во точка 2 став 2 на ова упатство 
се одбиваат следните износи: 

1) просечниот износ па обврските за ^ ф а к т у -
рираните стоки на консигнационен односно коми-
с и о н и склад (дел на контото 223), под услов со до-
говорот за држење на консигнационен односно ко-
мисионе« склад да е предвидено обврските на ком-
ентаторот односно кимисионерот да втасуваат по 
продажбата односно испраќањето на тие стоки; 

2) просечниот износ на краткорочните кредити 
за производство на стоки за извоз (дел од групата 
91), под услов средствата да се вложени во зали-
хите ; 

3) просечниот износ на примените аванси за 
изградба на градежни објекти, опрема и бродови 
(дел од контата 120 и 121), под услов давачот на 
авансот да не му должи на примачот на авансот 
износи за извршените работи на објектите за кои 
се дадени авансите; 

4) просечниот износ на примените кауции за ам-
балажата (дел од контото 278). 

Просечните износи под 1 до 4 на став 1 од оваа 
точка се утврдуваат на тој начин што се земаат 
салдата на состојбите од соодветните конта на пози 
во секој месец и на 31 декември, се собираат и се 
делат со бројот 13 односно за новооснованите ор-
ганизации со бројот на земените состојби. 

II. „ Утврдување на трајните обртни средства 

4. Организацијата на здружениот труд трајните 
обртни средства ги утврдува врз основа на пода-
тоците од образецот „Биланс на состојбата" кој е 
составен дел на завршната сметка односно врз ос-
нова на податоците од своето книговодство. 

Како основ за утврдување на височината на 
трајните обртни средства служат: 

1) основните средства и средствата на пласма-
нот од деловните средства и тоа: основните сред-
ства во функција и надвор од функцијата по се-
гашната вредност (групи 00, 01 и 02); основните 
средства во подготовка (група 03); побарувањата од 
купувачи за основни средства (дел од контата 120 
и 121); побарувањата од осигурителни организации 
за надоместок на вредноста на основните средства 
(дел од контото 125); побарувањата во врска со из-
градбата на заеднички основни средства (конто 
124); побарувањата од основните организации на 
здружениот труд во составот на работната органи-
зација за одобрените и искористените кредити за 
основни и обртни средства (дел од контото 160); 
пласманите од деловните средства освен од по-
трошувачите кредити (конто 066 и група 17 нама-
лена за конто 173); ^покриената загуба, загубата 
покриена врз товар на деловниот фонд, загубата 
во текот на годината и дел од деловниот фонд упо-
требен за покритие на разликата во цената и отпи-
сот на побарувањата (конта 185 и 850 и дел од кон-
тото 190) и обврзниците, благајничките записи и 
другите пласмани'од деловниот фонд (дел од кон-
тото 103); 

2) изворите на деловните средства, освен кре-
дитите за трајни и повремени обртни средства, и 
тоа: деловниот фонд (конта 900 и 901); вложувања-
та во заедничкото работење (конта 902 и 903); дол-
горочните кредити за основни средства (конта 904, 
906 и дел од контото 278); другите долгорочни из-
вори на основаш средства (дел од контото 908); об-
лигационите заеми за основни средства (дел адисон-
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тото 909); краткорочните кредити за основни сред-
ства (дел од групата 91) и добавувачите за основни 
средства (конта 220 и 221). 

Ако од износот утврден под 2 на став 2 iia оваа 
точка се одбие износот утврден под 1 на став 2 од 
оваа точка, се добива дел од деловниот фонд кој 
сочинува сопствени трајни обртни средства и сред-
ства наменети за други вложувања. 

Ако износот пад 1 на став 2 од оваа точка е 
поголем од износот под 2 на став 2 од оваа точка, 
разликата го покажува износот на обртните сред-
ства употребени за инвестиции и пласмани од де-
ловните средства. 

Трајните обртни средства се утврдуваат на тој 
начин што на збирот од износите на долгорочните 
кредити за обртни средства (конта 905 и 907), дру-
гите долгорочни извори на обртни средства (дел од 
контото 908) и облигационите заеми за обртни сред-
ства (дел од контото 909) ќе му се додаде делот на 
деловниот фсшд што ги сочинува сопствените трај-
ни обртни средства утврдени во став 3 на оваа точ-
ка, односно ќе се одбие износот на смртните сред-
ства употребен за инвестиции и пласмани од дело-
вните средства утврден во став 4 на оваа точка. 

III. Пополнување и поднесување на пресметка 

5. Утврдувањето на просечната годишна вред-
ност на залихите и на расположивите 1рајни обрт-
ни средства се врши на крајот на деловната година 
на следните обрасци: 

1) Утврдување на просечните залихи во 197— 
година —• ТОС-1; 

2) Утврдување на трајните извори на обртните 
средства — ТОС-2; 

3) Пресметка на задолжителните трајни обртни 
средства за покгритие на залихите — ТОС-3. 

Обрасците ТОС-1, ТОС-2 и ТОС-3 од став 1 на 
оваа точка се отпечатени кон ова упатство и се не-
гов составен дел. 

Пополнетите обрасци ТОС-1, ТОС-2 и ТОС-3 
организацијата на здружениот труд и ги поднесува 
на Службата на општественото книговодство ис-
товремено со поднесувањето на завршната сметка. 

IV. Утврдување на задолжителниот износ на трај-
ните обртни средства 

6. Износот на недостатните трајни обртни сред-
ства утврден под редниот број 3 на образецот 
ТОС-3 за 1972 година, организацијата на здруже-
ниот труд ќе го надомести по динамика што обез-

бедува трајни обртни средства според член 3 од 
Законот, со тоа што износот во една година не мо-
же да биде помал од 1/4 од недостатоците средства. 
Динамиката на надоместувањето на недостатните 
трајни обртни средства се искажува под редниот 
број 5 на образецот ТОС-3. 

7. Покрај износот од точка 6 на ова упатство, 
организацијата на здружениот труд е должна да ги 
зголеми трајните обртни „средства во текот на го-
дината за износот за кој се зголемуваат просечните 
залихи во таа година. 

8. Ако во текот на спроведувањето на Законот 
просечните залихи од точка 2 на ова упатство се 
намалат на ниво под расположивите трајни обртни 
средства, престанува обврската за зголемување на 
трајните обртни средства според точка 6 на ова 

- упатство. 
9. Организацијата на здружениот труд која има 

трајни обртни средства над просечната годишна 
вредност на залихите, што се искажува под редниот 
број 4 на образецот ТОС-3, не ги пополнува ред-
ните броеви 15 до 10 на тој образец. 

10. Ако организацијата на здружениот труд, која 
по пресметката поднесена на образецот ТОС-3 кон 
завршната сметка за претходната година немала 
потребно ниво на трајни обртни средства, во текот 
на годината прибави трајни обртни средства нај-
малку во износот искажан под редниот број 9 на 
образецот ТОС-3, ќе ја извести за тоа Службата на 
општественото книговодство и ќе поднесе соодветни 
докази, по што престанува забраната од член 5 на 
Законот. 

11. Организацијата на здружениот труд која е 
основана по влегувањето во сила на Законот постав 
пува според одредбите на ова упатство, со тоа што 
не ги применува одредбите од точка 6 на ова 
упатство. 

Организацијата на здружениот труд која во 
текот на примената ова упатство ќе настане со 
спојување односно на која и е припоена друга орга-
низација постапува според одредбите на ова упатс-
тво, со тоа што податоците за редниот број 5 од 
образецот ТОС-3 ги утврдува врз основа на пода-
тоците од тој реден број на обрасците на споените 
односно припоените организации. 

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

Бр. 1-11344/1 
13 ноември 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

Назив на организацијата на здружениот труд 
Седиште — — — 
Број на жиро-сметката 

Образец ТОС-1 

УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИТЕ ЗАЛИХИ ВО 197— ГОДИНА 

Состојба на залихите Средства на други за покритие на залихите Залихи 



Четврток, 23 ноември 1972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 61 — Страна 1137 



Страна 1138 — Број 61 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ .Четврток, 23 ноември 1972 

2 3 4 

Б. Извори на средствата 

11 900 и 901 Деловен фонд 

12 902 и 903 Вложувачи на средства за заедничко работење 

13 904,906 и Долгорочни кредити за основни средства 
дел 278 

14 дел 903 Други долгорочни извори на основни средства 

15 дел 909 Облигациони заеми за основни средства 

16 дел 91 Краткорочни кредити за основни средства 

17 220 и 221 Добавувачи за основни средства 

18 * Вкупно (И до 17) 

В. Пресметка 

19 Деловен фонд и други извори на основни средства 
и на долгорочни пласмани (реден број 18) 

20 Основни средства и долгорочни пласмани на 
деловните средства (реден број 10) 

21 Дел на деловниот фонд за обртни средства и за 
други пласмани (реден број 19 минус 20) 

22 Дел на основните средства и на долгорочните плас-
мани покриен од обртните средства (реден број 20 
минус 19) 

II. ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА 

23 Дел на деловниот фонд за обртни средства и за 
други пласмани (реден број 21) 

24 905 и 907 Долгорочни кредити за обртни средства 

25 дел 908 Други долгорочни извори на обртни средства 

26 дел 909 Облигациони заеми за обртни средства 

27 Дел на обртните средства употребен за покритие на основните средства и на долгорочните пласмани 
(реден број 22) _ _ 

28 Вкупно (23 до 26 минус 27) 

Раководител на сметководството, Д и р е к т о р , 

Назив на организацијата на здружениот труд Образец ТОС-3 
Седиште — 

Број на жиро-сметката 

ПРЕСМЕТКА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИТИЕ НА ЗАЛИ-
ХИТЕ 

Реден Конто 
број или О п и с И з н о с 

група 

2 3 4 

I. ОДНОС НА ЗАЛИХИТЕ И НА ТРАЈНИТЕ ОБРТ-
НИ СРЕДСТВА 

1 Просечни залихи (реден број 15 од колоната 15 на 
образецот ТОС-1) 
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1 2 3 . 4 

2 Расположиви извори на трајни обртни средства 
(реден број 28 од колона 4 на образецот ТОС-2) 

3 Недостатни трајни обртни средства (реден број 1 
минус реден број 2) 

4 - Трајни обртни средства над вредноста на>. залихите 
(реден број 2 минус реден број 1) 

II. РАЗГРАНИЧУВАЊЕ НА НЕДОСТАТНИТЕ ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА 

5 Износот под редек број 3 од образецот ТОС-3 за 1972 
година се разграничува на: 
а) во 1972 година динари — — — ~ 
б) во 1973 година " — —- —- — 
в) во 1974 година " — — — — 
г) во 1975 година м — — — — 

III. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА 

в ' Просечни залихи (реден број 1 од овој образец) 

7 Разграничени износи на наредните години (соодветен 
износ од редниот број 5 на овој образец) 

8 Задолжително ниво на трајните обртни средства 
(реден број 6 минус реден број 7) 

9 Недостатни трајни обртни средства (реден број 8 на 
овој образец минус реден број 2) 

10 Трајни обртни средства над задолжителното ниво 
* . (реден број 2 минус реден број 8) 

Раководител на сметководството, Д и р е к т о р 

Забелешка: Под редниот број 7 на овој образец се искажуваат следните износи: 
а) во образецот што се поднесува кон завршната сметка за 1972 година 

— износите под б) в) и г) од редниот број 5; 
б) во образецот што се поднесува кон завршната сметка за 1973 година — износите под 

в) и г) од редниот број 5; 
в) во образецот што се поднесува кон завршната сметка за 1974 година — износите под 

г) од редниот број 5; 
г) во образецот што се поднесува кон завршната сметка за 1975 година и наредните го-

дини, овој реден 'број не се пополнува. 

561. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 
и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 

КОРИСТИ ВО ИНДУСТРИЈАТА НА КОЖА И 
ОБУВКИ 

1. Врз увозот на производите од подолу наве-
дените тарифни броеви од Царинската тарифа — 
специфична опрема што се користи во индустри-
јата на кожа и обувки, наместо царинските стапки 

предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап-
ки за увоз на стоките за кои е предвиден царински 
контингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), 
ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен број Наименување Царинска 
стапка 

1 2 3 

82.05/1е Други алати за машини и за рач-
ни алатки 
Ех. 
— Плочи за дезениран^ на кожа 

со пресување 10 
— Шаблони — калибри за кроење 

нараквици со пресекување со 
преса 
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84.41/7 

84.41/8 

84.41/9 

84.41/10 

84.11/5 Други пумпи, компресори и сл. 84.35/4 
Ех. 
Уреди за централно о п р а ш у в а њ е 10 

84.16/1 Каландери 
Ех. 
— Проходни машини за континуи- 84.40/1в 

рано пеглање (пресување и са-
тинирање со валјаци) на штаве-
ни кожи 10 

— Машини за пеглање на крзна 10 

84.17/IB Машини и уреди за стерилизација 84.40/1з 
и пастеризација 
Ех. 
Машини за стерилизација на че-
тина 10 

84 17/1г Машини и уреди за парење и су- 84.40/ls 
шење 
Ех-
— Машини за напарување — варе-

ње на четина 10 
— Машини за сушење на четина 10 
— Машини за парење и сушење на 

чевли 10 

84.17/ls Други машини и уреди 
Ех. 
— Уреди за сушење на штавени 

кожи преку вакуум со две плочи 10 
— Туне леки сушилници за висо-

кофреквентно сушење на кожи 10 

84.13/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ex. 
Специјални уреди за пречистува-
ње на отпадни води во кожарската 
индустрија 10 84.42/1 

84.19/8 Машини за дозирање и пакување 
Ex. 
— Машини за врзување и пакува-

ње на четина 10 
— Автоматски машини за дозира-

ње и наместување на четини на 
машини за прочешлување, вр-
тење или сортирање на четини 
по должина 10 

84.21/3 Други апарати за распрскување на 
течности, со пумпи, за разни цели 
Ех. 
— Уреди за нанесување боја со рас-

прскување врз штавени кожи, 
со автоматско прекинување на 
нанесувањето на боја со радар 10 84.42/2 

— Самостојни рачни апарати за бо-
јосување, лакирање и апретира-
ње на штавени кожи, со рас-
прашување под висок притисок 
без воздух „Airless" 10 

— Апарати за бојосување топуци 
СО распрснување 10 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ња, манипулација, натовар или ис-
товар и ел. 

Ех. 
Уреди за автоматско слагање на 
к о ж и 10 

Други машини за печатење 
Ех. 
Автоматски машини за втиснување 
на разни ознаки со втиснувачка 
фолија 16 

Машини за хемиско чистење, над 
10 килограми полнење 
Ех. 

"Машини за одмастување на крзна Id 

Машини за свиткување, сечење м 
намотување на ткаенини 
Ех. 
Машини за кроење на текстилни 
делови за обувки 10 

Други машини и апарати 
Ех. 
— Машини за печатење на к о ж и 10 
— Машини за уфрлување и лепење 

постава во нараквици 10 

Индустриски машини за шиење на 
кожа, пластика и слично 10 

Глави за машини од точка 7 10 

Други индустриски машини за ш и -
ење 
Ех. 
Индустриски машини за шиење на 
крзна 10 

Глави за машини од точка 9 
Ех. 
Глави за индустриски машини за 
шиење на крзна 10 

Машини за подготовка и штавење 
на к о ж а 
Ех. 5 
— Пнеуматски електрохидраулич-

ни машини за симнување на 
маснотија од електронски сигур-
носни уреди 10 

— Проходни континуирани маши-
ни за симнување на четини 10 

— Машини за цепење на кожа со 
бесконечен нож 10 

— Буриња за пробни штавења и 
бојосувања на сурови кожи, од 
вештачки материјали, со уреди 
за дозирање на компоненти за 
штавење и бојосување 10 

Машини за обработка на цржи 
Ех. 
— Машини за стружење на п р а -

вени кожи, работна широчина 
од 1800 m m и повеќе 10 

— Машини за водено брусење на 
штавени кожи 10 

— Проходни машини за цедење на 
штавени кожи 10 

— Континуирани проходни вибра-
циони машини за смекнување на 
штавена к о ж и 10 
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— Машини за цепење на штавени 
кожи, со автоматско приспосо-
бување на ножот 10 

— Проходни пнеуматски машини 
за отпрашување на кожи 10 

— Проходни машини за насочува-
ње на влакненцата на велури-
зирани кожи 10 

— Проходни машини за г р у п и р а -
ње, апретирање и импрегнира-
ње на штавени кожи, со авто-
матско размачкување на бои и 
апретури 10 

— Машини за истегнување и от-
странување на набори на кожа 
до 1.500 mm и над 2.100 mm 10 

— Машини за суво брусење на ли-
цето на штавени кожи, работна 
широчина над 1.500 mm 10 

— Машини за суво брусење на ли-
цето на избавени кожи, со под-
вижна лента за брусење 10 

— Машини за раздвојување — це-
пење на кожа 10 

— Машини за лустросување — ис-
терување сјај на кожа 10 

84.42/3 Машини за изработка и поправка 
на обувки и други изработки од 
кожа 10 

Забелешка: Стапката од 10°/о ќе се 
применува при увозот на сите 
производи што според правилата 
за распоредување на стоките во 
Царинската тарифа се распоре-
дуваат во овој тарифен став, ос-

обен за следните производи: 
— Машини ^--брусење и глодање 

на поврпш&а и н̂а рабови на ѓо-
нови и лубови, неавтоматски 

— Машини за истанчување на ра-
бови на кожа и картон 

— Машини за рамнење и пеглање 
на чевли на калапи без шаблон 

— Машини за бушавење на горни-
от и долниот дел на чевли, не-
автоматски 

— Машини за симнување на чевли 
од калапи 

— Хидраулични машини за крое-
ње на горна кожа, со подвижен 
полумост, сила на притисокот до 
16 тони 

— Машини за заковување на жен-
ски топуци на чевли 

— Машини за формирање лубови 
во горниот дел на чевли 

— Машини за ставање кедери на 
ѓонови 

— Пнеуматски апарати за дупчење 
дупчиња и заковување рингли-
ц а ^автоматски 

— Машини за пеглање на задниот 
шев на чизмички 

— Апарати за вртење сари на чиз-
мичхи 

— Апарати за термофиксирање 
капци на кожа, ^автоматски 

84.45/1в-4 Други машини за ладно облику-
вање 
Ех. 
Машини за обликување на сечачки 
ножеви за чевларската и галанте-
риската индустрија 10 

84.59/23 Трансфер-линии за бојосување 
Ех. 
Трансфер-линии за бојосување на 
штав^ни кожи 10 

84.59/2к Други машини и механички справи 
Ех. 
— Мешалки за конзервирање на 

отпадоци од сурови кожи 10 
— Преси за брикетирање на коже-

ни отпадоци 10 
— Уреди за директно шприцање на 

гума и пластична материја на 
затегнатиот горен дел на чевли 
заради формирање на ѓон 10 

— Автоматски машини за изработ-
ка на ѓонови од гума и од плас-
тична материја 10 

— Машини за режење на пластич-
ни материјали 10 

— Машини за обликување на плас-
тични материјали преку вакуум 10 

— Хидраулични машини за крое-
ње (штанцување) на кожа, на 
пластични и други материјали со 
подвижен мост, сила на прити-
сокот над 16 тони 10 

— Хидраулични мостни машини за 
кроење (штанцување) на кожа, 
на пластични и други матери-
јали 10 

— Машини за автоматско нанесу-
вање лепило на кожа, скај и 
слични материјали 10 

— Машини за ширење и монтира-
ње на опкови во кожената га-
лантерија 10 

— Машини за прочистување и от-
странување на кратки свињски 
длаки 10 

— Проходни автоматски машини за 
водено рамнење, прочешлува-

и намотување на четини на ме-
тални вретена 10 

— Машини за одмотување четини 
од вретена 10 

— Комбинирани машини за проче-
шлување, збивање (штосување) 
и сортирање на четини по дол-
жина 10 

— Машини за насочување на су-
ви четини 10 

— Машини за збивање на суви 
четини 10 

— Комбинирани машини за насо-
чување, вртење и збивање на 
суви четини, со прошечлување 10 

— Машини за влечење односно 
сортирање на суви четини по 
должина 10 

— Комбинирани машини за збива-
ње, сортирање и влечење на че-
тини по должина 10 

— Машини за мешање на суви че-
тини 10 

— Машини за стрижење и егали-
зирање на суви четини 10 
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562. 

85.11/lr 

85.11/3 

83.12/66 

87.07/1 

— Автоматски уреди за рамнеше и 
сушење на водени прани четини 10 

Други индустриски печки 
Ex. 
Апарати за активирање на лепило 
и на термопластичии материјали 
заради лепење или смекнување, ос-
вен апарати за активирање на 
капни 10 
Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ex. 
— Машини за високофреквеитно 

лепење на повеќе слоеви за об-
ликување на горниот дел на 
чевли или за втиснување на со-

, одветен релјеф (дезен) на гор-
ниот дел на чевли преку висо-
кофреквентна струја 10 

— Машини за високофреквентно 
заварување на пластични мате-
ријали 10 

Други електрични пегли за пе-
глање 
Ех, 
Индустриски пегли за пеглање на-
раквици 10 
Комплетни возила со сопствен по-
гон 
Ех. 
Специјални автовиљушкари со 
можност за автоматско извртува-
ње на подигнатиот контејнер 10 
Инструменти за цртање и трасира-
ње (пантографи и слично) 
Ех. 
Машини за изработка на серија ша-
блони по еден модел — пантографи 10 
Планиметри, микрометри и ел. 
Ех. 
Планиметри за мерење на повр-
шината на крзно и кожа 10 

Други машини и апарати за меха-
нички испитувања 
Ех. 
Машини и апарати за испитување 
на кожи 10 

Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
— Електронски уреди за автомат-

ско мерење на површината на 
сработени кожи и крзна 10 

— Уреди за автоматско управува-
ње и контрола на работата со 
процесот на правењето на кожи 
во буриња 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 3-12347/1 
6 ноември 1972 година 

Белград 

90.16/1 

90.16/4 

90.28 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA*' 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Corriere della sera", број 211 
од 29 октомври 1972 година, кој излегува на итали-
јански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/71 
9 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузеи секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

563. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE -ZEIT" 

Се забранува внесуваното во Југославија и 
растурањето на весникот „Die Zeit", број 44 од 3 
ноември 1972 година, кој излегува на германски ја-
зик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/80 
9 ноември 1972 година 

Белград 

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

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

564. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DAILY EXPRESS' 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Daily express", број 22510 од 
3 ноември 1972 година, кој излегува на англиски 
јазик во Лондон, Велика Британија. 

Бр. 650-1-22/81 
9 ноември 1972 година 

ћ Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ,4 е. р. 

90.22/3 
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568. 565. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „БЕК SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Der Spiegel", број 46 од 6 
ноември 1972 година, кое излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/81 
10 ноември 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

566. 

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

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

Њ Е Т О НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA" 

Се'Забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Corriere della sera", број 242 
од 1 ноември 1972 годино, кој излегува на италијан-
ски јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/70 
13 ноември 1972 година 

Белград 

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

567. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4, во врска 
со член 30 од Законот за царинската служба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/70), директорот на 
Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА ЗАДАР СО СЕДИШТЕ ВО 

ЛУ КАТА ГАЖЕНИЦА ВО ЗАДАР 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинар-
ницата Задар со седиште во луката Гаженица во 
Задар. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение почнува со работа на 1 декември 1972 година. 

03-01 Бр. 11887/1-72 
30 октомври 1972 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Кемал Тарабар, е. р. 

Врз основа на член 31 став 3, член 62 точка 6 
и член 63 став 1 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/72), Советот на гувернерите на Народ-
ната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОЛАГА-
ЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ УВОЗОТ ОД СТРАНСТВО НА 
КРЕДИТ НА СУРОВИНИ, РЕПРОДУКЦИОНИ МА-
ТЕРИЈАЛИ И СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУ-

ВАЧКА 

1. Во Одлуката за полагање депозит при увозот 
од странство на кредит на суровини, репродукциони 
материјали и стоки за лична потрошувачка („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 24/72) во точка 5 став 1 
во одредбата под 2 на крајот точката се заменува 
со точка и запирка и по тоа се додава нова од-
редба под 3, која гласи: 

„3) кога е во прашање увоз од странство еа 
кредит на основни сезонски суровини што се врши 
за сметка на Сојузната дирекција за резерви на ин-
дустриски производи, со тоа што увозот на таквите 
суровини да се врши првенствено од земјите на про-
изводителите на тие производи. Во овој случај Со-
јузната дирекција за резерви на индустриски про-
изводи е должна на организациите на здружениот 
труд да им продава суровини со наплата во готово." 

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

О. бр. 88 
10 ноември 1972 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за из-
мени и дополненија на Техничките прописи за из-
работка и употреба на парните котли, парните садо-
ви, прегрејуваните на пара и загрејуваните на вода, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 56/72, се 
поткраднаа долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗРАБОТ-
КА И УПОТРЕБА НА ПАРНИТЕ КОТЛИ, ПАР -
НИТЕ САДОВИ, ПРЕГРЕЈУВАНИТЕ НА ПАРА И 

ЗАГРЕЈУВАНИТЕ НА ВОДА 

Во член 12, со кој се менува член 48, во точка 
3 под а) наместо зборовите: „остали 1°/о = без С," 
треба да стои: „остали 1% — без С,". 

Во точка 6 под ц) наместо: „х)" треба да стои: 
„е)". 

Во точка 7 став 2 наместо: „инструмент треба 
да стои зборот: „инструменти". 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град, 13 ноември 1972 година. 



Страна 1144 — Број 61 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за особени заслуги на 
полето на јавната дејност со која се придонесува 
за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Чиклован Жива, Ђорђевић инж. Живадин, Ив-« 
ковић Петар, Павловић Александар; 

за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Живановић Милан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јовановић Борислав, Комарчевић Радомир, Пет-
ровић Александар, Прокић Драгутин; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бранковић Бранислав, Дедић Вејсил, Обрадовић 
Душан, Павлица Душан, Петровић Раденко, Протић 
Живојин; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арсић Миливоје, Бајрић Јунус, Бауков Мила-
дин, Беко Владимир, Блажић Миодраг, Бунета 
Тома, Динић Александар, Ђурковић Видоје, Гледић 
Душан, Јанковић Драгослав, Јовановић Боривоје, 
Јовановић Радован, Котораш Љубо, Лазић Радос-
лав, Лукач Милка, Лукић Живота, Михајловић 
Драгољуб, Михајловић Михајло. Милановић Миод-
раг, Митрић Радован, Олујић Мирко, Павловић Ни-
кола, Стефановић Милосав, Васиљев Светислав, 
Вругић Кристифор, Живковић Миленко, Жубринић 
Никола; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анђелковић Стојан, Арсенијевиќ Ненад, Арзић 
Хасан, Бошњак Мара, Кремић Никола, Марјановић 
Драгомир, Марковић Жарко, Михајловић Десимир, 

.Четврток, 23 ноември 1972 

Милетић Милорад, Миљковић Цветко, Ранковић 
Станимир, Теслић Јован, Тунос Божидар, Узуновић 
Милутин, Видосављевић Стојан. 

Бр. 4 
1 февруари 1972 година { 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз.Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

555. Одлука за утврдување на посебен износ 
на глобалната девизна квота за 1972 го-
дина на организациите на здружениот 
труд на градските сообраќајни претприја-
тија — — — — — — — — — —• 1133 

556. Одлука за цените на електричната енер-
гија — — — — — — — — — — 1133 

557. Одлука за измена на Одлуката за служ-
бената облека на работниците на Служба-
та за безбедност на воздушната пловидба 1133 

558. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за начинот за извршување на од-
редбите на член 2 став 1 точка 5 и став 2, 
член 3 точка 9 и чл. 6 и 7 од Законот за 
пренесување на средствата, правата и об-
врските на федерацијата за инвестиции во 
стопанството врз републиките и автоном-
ните покраини — — — — — — — 1134 

559. Наредба за измена на Наредбата за утвр-
дување на стоковните контингенти и де-
визните контингенти за увоз на стоки во 
1972 година — — — — — — — — 1135 

560. Упатство за начинот за утврдување на 
просечната годишна вредност на залихите 
и за начинот за утврдување на сопстве-
ните средства и на кредитите за трајни 
обртни средства — — v — — — — — 1135 

561. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во индустријата на кожа 
и обувки — — — — — — — — — 1139 

562. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Corriere della 
sera" _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1142 

563. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Zeit" — — 1142 

564. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Daily express" — 1142 

565. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Der Spiegel" — 1143 

566. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Corriere della sera" 1143 

567. Решение за отворање Царинска испоста-
ва на Царинарницата Задар со седиште во 
во лукЗта Гаженица во Задар — — — 1143 

568. Одлука за дополнение на Одлуката за 
полагање депозит при увозот од странство 
на кредит на суровини, репродукциони 
материјали и стоки за лична потрошу-
вачка — — — — — — — — — 1143 

Исправка на Правилникот за измени и допол-
ненија на Техничките прописи за изра-
ботка и употреба на парните котли, пар-
ните садови, прегрејувачите на пара и за-
грејувачите на вода — — — — — 1143 

Одликувања — — — — — — — — — 1144 

Меѓународни договори — — — — — — 581 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-
тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 

Издавач: Новинска установа »Службен лист ва СФРЈ", Белград. Јована Ристика 1. Попгт. фак 226. 
— Директор н главев в одговорев уредник Исо Барух, Улица Јована Ристика бр. 1 — 

Печати Београдски графички »авол Белград Булевар војводо Мишима бр. if 


