
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
зик. — Огласи според тарифата — 
Жиро-сметка каЈ Службата на опште-
ственото книговодство за претплата, 
посебни изданија и огласи 608-3-291-2 

Четврток, 23 март 1972 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 17 ГОД. XXVIII 

Цена на овој број е в динари. — 
Претплатата за 1972 година изнесува 
270 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. I Пошт. фах 226. — 
Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651 671. 

114. 

Врз основа на член 24 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71) и член 90 точка 4 од Основниот закон за 
средствата за работа на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 1/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ СЕР-
ВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за основаше Сервис за одржување 

на објектите за потребите за репрезентација на со-
јузните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/66 
и 30/67) член 7 се менува и гласи: 

„Средствата за вршење на редовната дејност и 
за посебните намени на Сервисот се утврдуваат и се 
искажуваат во буџетот на федерацијата. 

Приходите на Сервисот, остварени со неговата 
дејност, се внесуваат во буџетот на федерацијата 
почнувајќи од 1 јануари 1972 година. 

За работите и задачите за кои на Сервисот му 
се обезбедени средства во буџетот на федерацијата 
како средства за редовната дејност Сервисот не на-
платува надоместок за услугите." 

Член 2 
Озаа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 35 
15 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

потребите на сојузните државни органи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/65 и 2/66) ЕО член 7 став 1 се менува и гласи: 

„Средствата за вршење на редовната дејност и 
за посебните намени на Управата и на сервисите се 
утврдуваат и се искажуваат во буџетот на федера-
цијата." 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Приходите на Управата и на сервисите, оства-

рени со нивната дејност, се внесуваат во буџетот на 
федерацијата почнувајќи од 1 јануари 1972 година." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
Во досегашните ст. 4 до 6, кои стануваат ст. 5 до 

7 зборовите' „секретарот за сојузен буџет и општи 
работи" се заменуваат со зборовите: „сојузниот се-
кретар за правосудни и општи управни работи". 

Член 2 
Во член 2 ст. 7 и 8 и во член 8 зборовите: „Секре-

таријатот за сојузен буџет и општи работи" се заме-
нуваат со зборовите: .,Сојузниот секретаријат за 
правосудни и општи управни работи". 

Член 3 
Во член 4 став 3 и -во член 6 став 1 зборовите: 

„секретарот за сојузен буџет и општи работи" се за-
менуваат со зборовите: „сојузниот секретар за пра-
восудни и општи управни работи". 

Член 4 
Озаа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п бр. 36 
15 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

115. 

Врз основа на член 24 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71) и член 90 точка 4 од Основниот закон за 
средствата за работа на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 1/67), 
Сојузниот извршеа совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ОКОВУВАЊЕТО, 
НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕ-
ТО НА ТЕХНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА СОЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за оковувањето, начинот на рабо-

тењето и финансирањето на техничките служби за 

116. 

Врз осноза на член 24 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71) и член 90 точка 4 од Основниот закон за 
средствата за работа на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4G/64, 57/65 и 1/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА РА-
БОТЕЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕТО НА АВТОСЕР-

ВИСОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за начинот на работењето и финан-

сирањето на Автосервисот на сојузните органи 
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(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/69) во член 5 став 
2 се брише. 

Член 2 
Во член б став 1 зборовите: „се врши од сред-

ствата остварени со давање услуги на тие корис-
ници" се заменуваат со зборовите: „се врши од сред-
ствата предвидени во буџетот на федерацијата". 

Став 2 се брише. 

Член 3 
Во член 8 став 1 се менува и гласи: 
„Средствата за вршење на редовната дејност и 

за посебните намени на Автосервисот се утврдуваат 
и се искажуваат во буџетот на федерацијата." 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Приходите ка Азтосервисот, остварени со не-

говата дејност, се внесуваат во буџетот на федера-
цијата почнувајќи од 1 јануари 1072 година/' 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 4 
Член 9 се брише. 

Член 5 
Во член 10 зборовите: „државните органи" се 

заменуваат со зборовите: „сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации". 

Член 6 
Во член 13 став 1 по зборовите: „сојузните ор-

гани" се додава запирка, а зборовите: „и финансис-
киот план и завршната сметка" се заменуваат со 
зборовите: „финансискиот план, завршната сметка 
и стапките на амортизацијата". 

Член 7 
Во член 14 зборовите: „Секретаријатот за сојузен 

буџет и општи работи" се заменуваат со зборовите: 
„Сојузниот секретаријат за правосудни и општи у-
правни работи". 

Член 8 
Во чл. 3 и 7 став 1, член 13 став 1 и член 15 

зборовите: „секретарот за сојузен буџет и општи ра-
боти" се заменуваат со зборовите: „сојузниот секре-
тар за правосудни и опили управни работи". 

Член 9 
Сзаа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р п бр. 37 
15 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен сссет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

117. 

Врз основа на чл. 17 и 20 став 2 од Законот за 
формирањето и општествената контоола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 
11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНОПОВО СТЕ-

БЛЕНЦЕ ОД РОДОТ НА 1972 ГОДИНА 

1. На работните организации и на самостојните 
организации на здружениот труд — правни лица 
во составот на работните организации што произве-

дуваат конопово стебленце сами или во коопера-
ција со индивидуални земјоделски производители, и 
на индивидуалните производители (во понатамош-
ниот текст: производителите), им се обезебедуваат га-
рантирани цени за конопово стебленце од родот на 
1972 година, и тоа за: 

Дин/kg 
I класа — •— — — — — 0,65 
II класа — — — — — — 0,60 
III класа — — — — — — 0,55 
IV класа — — — — — — 0,50 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко магацин, вагон, шлеп или друго пре-
возно средство по избор на кзшувачот, во местото 
на продавачот, а важат за копсповото стебленце од 
определена класа и од вообичаен квалитет во про-
метот. 

3. Дирекцијата ќе ги презема оние количини на 
кон опово стебленце што ка ј неа се регистрирани до 
15 мај 1972 година 

4 Дирекцијата и производителите со договор ги 
утврдуваат роковите на преземањето и другите ус-
лови на испораката на коноповото стебленце. 

5. Дирекцијата може да овласти одделни работни 
организации за нејзина сметка да купуваат конопово 
стебленце во смисла на одредбите од оваа одлука. 

6. Со денот на влегувањето во-сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за минималните 
откупни цени за конопово стебленце (.,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/71), 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ*'. 

P. п. бр. 38 
15 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Е недиќ, е. р. 

118. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИ-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за максимирање на цените на 
сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72 и 12/72) во точка Зи се до-
дава нов став 2, КОЈ гласи: 

,Зголемување на постојните продавци цени за 
производите и по процентите од став 1 на оваа точка 
можат да извршат и трговските работни организа-
ции, со тоа што во продажбата на мало постојните 
цени да не можат да ги зголемат за производите за 
кои е извршено намалување на стапката ма данокот 
на промет според одредбите од Законот за измени и 
дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот 
данок на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/72)." 

2. По точка Зи се додаваат три нови точки, кои 
гласат: 

„Зј. Трговските работни организации своите по-
стојни продавни цени за кафе можат да ги зголе-
мат за зголемениот износ на данокот на промет од-
реден во Законот за измени и дополненија на За-
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конот за Тарифата на сојузниот данок на промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/72). 

Зк. Произзодителските работни организации мо-
жат да ги продаваат пестицидите, вклучувајќи го и 
синиот камен, по цените што можеле да ги форми-
раат според прописите важечки до денот на влегу-
вањето во сила на Одлуката за максимирање на 
цените на сите производи и услуги („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 53/71). 

Работните организации што вршат промет на 
стоки своите продавци цени за производите од став 
1 на оваа точка можат да ги формираат така што 
врз набавната цена на тие производи, заради покрива-
ње на своите трошоци на трговијата, ќе ја засме-
таат маржата во апсолутен износ што ја при-
менувале на 26 ноември 1971 година. 

Зл. За производите и услугите што Југословен-
ската народна армија ги купува преку посебно до-
говарање или лицитации, со барање на посебни 
услови, спецификации и др. во поглед на квалите-
тот и начинот на изработката, цените можат да се 
формираат врз основа на непосредно спогодување 
на Југсловенската народна армија со работните ор-
ганизации." 

3. Оваа одлука f гува во сила со денот на об-
јавувањето во „Слу^.^ен лист на СФРЈ". 

P. п. бр 39 
15 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

119. 

Врз основа на чл. 17 и 20 став 2 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 
11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК 

1. На работните организации и на самостојните 
организации на здружениот труд — правни лица во 
составот на работните организации, што произведу-
ваат суров памук сами или во кооперација со ин-
дивидуални земјоделски производители, и на инди-
видуалните производители (во понатамошниот текст: 
производителите), им се обезбедуваат гарантирани 
цени за суров памук, и тоа за: 

Дин/kg 
I класа, просечен рандман 31 6,65 
II класа, просечен рандман 30 6,40 
III класа, просечен рандман 30 6,20 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подра-
збираат франко откупното место на купувачот, а 
важат за суров памук со 9,5% влага. 

3. Сојузната дирекција за резерви на индустрис-
ки производи (во понатамошниот текст: Дирекци-
јата) е должна по цените и под условите од оваа 
одлука да ги купува сите количини на суров памук 
што производителите ќе и ги понудат заради купу-
вање и купениот суров памук што производителите 
ќе и го стават на располагање да го преземе во рок 
од два месеца од денот на ставањето на распола-
гање. 

4. Дирекцијата и производителите со договор ги 
утврдуваат роковите на преземањето и другите ус-
лови на испораката на суров памук. 

5. Дирекцијата може да овласти одделни ра-
ботни организации за нејзина сметка да купуваат 
суров памук во смисла на одредбите од оваа одлука. 

6. Оваа одлука ќе се применува врз суров памук 
почнувајќи од родот на 1972 година. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за гарантираните 
цени за суров памук („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/71 и 44/71). 

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

P. п. бр. 40 
15 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

120. 

Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман 
XXXVIII, а заради извршување на Основниот за-
кон за средствата за работа на органите на управата, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ 

1. Становите на кои федерацијата има право на 
давање на користење, се даваат на користење и се 
распределуваат според одредбите на оваа одлука. 

2. Становите од точка 1 на оваа одлука им се 
даваат на користење на функционерите во органите 
на федерацијата и на одредени функционери во оп-
штествено-политичките организации и им се распре-
делуваат на органите на федерацијата. 

3. Становите изградени или купени од средствата 
одобрени во буџетот на федерацијата за потребите 
на функционерите, се даваат на користење само на 
функционерите и се сметаат како станови наменети 
за исклучиво користење од одреден круг лица. 

Становите изградени или купени од средствата 
одобрени во буџетот на федерацијата за потребите 
на работниците на органите на федерацијата и ста-
новите ' изградени од средствата на амортизацијата 
на станбените згради на кои федерацијата има право 
на користење, им се распоредуваат на органите на 
федерацијата. 

4. Давањето на становите на користење на функ-
ционерите и распределбата на становите на органите 
на федерацијата, ги врши Комисијата на Сојузниот 
извршен совет за станбени прашања (во понатамош-
ниот текст: Комисијата). 

25% од становите што им ги распределува на 
органите на федерацијата Комисијата може намен-
ски да им додели на овие органи заради решавање 
на посебни станбени прашања. 

5. Покрај работите од точка 4 на оваа одлука 
Комисијата ги врши и следните работи: 

1) ги разгледува потребите на изградбата на ста-
нови за функционерите и за работниците на орга-
ните на федерацијата, и на Сојузниот извршен со-
вет му дава мислење за нацртот на планот на стан-
бената изградба за тие потреби, особено во поглед 
на бројот, структурата и локацијата на становите; 

2) го следи извршувањето на планот на станбе-
ната изградба за потребите на функционерите и на 
работниците на органите на федерацијата; 

3) дава мислења за предлогот за одобрување 
средства од буџетот на федерацијата за решавање 
на станбените потреби на функционерите и на ра-
ботниците на органите на федерацијата; 

4) врши и други работи во врска со обезбедува-
њето и распределбата на становите за потребите на 
функционерите и на работниците на органите на фе-



Страна 356 — Број 17 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 23 март 1972 

дерацијата што ќе ги одреди Сојузниот извршен 
совет. 

6. Комисијата му дава стан на користење на 
функционер иа негово барање. При одлучувањето за 
давањето иа станот на користење на функционер, 
Комисијата ќе ги земе предвид околностите што се 
од влијание за давањето на стапот на користење, 
а особено значењето па функцијата што ја врши 
функционерот, бројот на членовите на неговото се-
мејство, здравствената состојба на функционерот и 
на членовите на неговото семејство. 

7. Комисијата дава станови на користење: 
1) на функционерите што ги избира или ги имену-

ва Сојузната скупштина, што ги назначува Претседа-
телот на Републиката, Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузниот извршен совет и Претседателството и Прет-
седателот на Сојузната скупштина; 

2) на членовите на Извршното биро на Претсе-
дателството на Сојузот на комунистите на Југосла-
вија и на функционерите што ги именува или ги на-
значува Претседателството и Извршното биро на 
Претседателството на Сојузот на комунистите на Ју -
гославија, ако се наоѓаат на постојана работа во 
Белград; 

3) на претседателот, на генералниот секретар и 
на членовите на Претседателството на Сојузната 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Југославија; на членовите на Претсе-
дателството на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија; на членовите на Претседателството на Сојузот 
на здруженијата на борците од Народноослободител-
ната војна на Југославија; на членовите на Претсе-
дателството на Сојузот на младината на Југославија 
и на функционерите што врз основа на паритетна 
застапеност ги именува или ги назначува највисо-
киот извршен орган на наведените општествено-по-
литички организации — ако се наоѓаат на постојана 
работа во Белград. 

8. Комисијата им ги распределува становите на 
органите на федерацијата на нивно барање. 

Барањето за доделување на станови за секој 
вработен работник мора да ги содржи особено: не-
говите станбени услови, бројот на членовите на не-
говото семејство и нивните години на возраст, здрав-
ствената состојба на работникот и на членовите на не-
говото семејство, должината на вкупниот стаж на 
работникот а посебно во органот што поднесува ба-
рање, стручната подготовка на работникот, како и 
други околности од влијание врз донесувањето на 
правилно решение за доделување на стан. 

9. Становите распределени на одделни органи на 
федерацијата тие органи ги даваат на користење на 
работниците што ка ј нив се вработени. 

Органите на федерацијата, во согласност со од-
редбите на оваа одлука, со свои општи акти ги 
пропишуваат начинот и условите на давањето ста-
нови на користење на работниците. 

Становите од точка 4 став 2 на оваа одлука ги 
распределува старешината на органот. 

10. Органите на федерацијата на кои во буџетот 
на федерацијата им се одобрени средства за изград-
ба и купувања на станови, вршат самите распредел-
ба на тие станови и ги даваат на користење на ра-
ботниците на начинот и под условите одредени со 
нивните општи акти. 

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

P. п. бр. 41 
15 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

121. 

Врз основа на член 22 став 3 и член 46 од За-
конот за воените инвалиди од војните („Службен 
лист на СФРЈ*4', бр. 49/65, 23/67, 54^67, 53/68, 56/69, 
60/70, 15/71 и 60/71), сојузниот секретар за труд 
и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВА-
ЊЕ, НА ВИСОЧИНАТА НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА 

И ПОМОШ ОД ДРУГО ЛИЦЕ ВО 1972 ГОДИНА 

1. Основот за одредување на височината на до-
датокот за нега и помош од друго лице во 1972 го-
дина се утврдува во износ од 1.432 динари така што 
додатокот за нега и помош месечно да изнусува: 

1) на воен инвалид од војните од I 
група 

2. на воен инвалид од војните од 
II, III и IV група 

Динари 

1.432 

1.002 

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

Бр. 738/1-72 
10 март 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар за труд и 

социјална политика, 
Вуко Драгашевић е. р. 

Претседател, 
Џемал БиедиН, е. р. 

122. 

Врз основа на член 22 став 3 и член 46 од За-
конот за воените инвалиди од војните („Службен 
лист на СФРЈ'4, бр. 49/65, 23/67, 54/67, 53/68, 56/69, 
60/70, 15/71 и 60/71), сојузниот секретар за труд 
и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЗГОЛЕ-
МУВАЊЕТО НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА ВО 

1972 ГОДИНА 

1. Личната инвалиднина од 1 јануари 1972 годи-
на се зголемува за 22%, и така зголемена изнесува: 

1) за воените инвалиди од војните од I до VII 
група месечно, и тоа: 

Група Динари 
I 2.037 
I I 1.476 
II I 1.116 
I V 825 
V 587 
V I . 364 
VI I 246 
2) за воените инвалиди од војните од VIII до X 

група во еднократен годишен износ, и тоа: 

Група Динари 
VIII 1.421 
I X 1.067 
X 714 

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

Бр. 739/1-72 
10 март 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар за труд и 

социјална политика, 
Вуко Драгашевић, p. pi. 
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123. 

Врз основа на член 23 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставните амандмани XX до XLI 
(„Службен лист на СФРЈ ', бр. 29/71), чл. 14, 14а и 44 
од Законот за Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 47/66, 55/68 и 
27/71) и член 5 од Законот за измени и дополненија 
на Законот за Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 47/66), во согласност 
со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ 
БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНОТО КРЕ-

ДИТИРАЊЕ 

1. Во Одлуката за регулирање на односите на 
деловните банки со Народната банка на Југославија 
по работите на краткорочното кредитирање („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 11/71, 21/71 и 23/71) во точка 
4 став 1 одредба под 5 на крајот точката се заменува 
со точка и запирка и по тоа се додаваат четири нови 
одредби, кои гласат: 

„6) кредити за производство на сончоглед, ше-
ќерна репа и тутун — врз основа на договорот за 
производството и испораката на тие производи, и тоа 
до височина до 40% од состојбата на дадените кре-
дити, а најмногу до износот од 20% од вредноста на 
договореното производство сметано по минималните 
откупни цени и под услов роковите на враќањето 
на кредитите да не се подолги од девет месеци; 

7) кредити за сезонски залихи на сончоглед, ше-
ќерна репа односно шеќер и тутун — врз основа на 
документите за количината и вредноста на кредити-
раните залихи, и тоа до височина од 50% од состој-
бата на дадените кредити, а најхмногу до 25% од 
вредноста на залихите на годишното производство 
и под услов со договорот за кредитот да е предви-
дено враќање на кредитот во согласност со потрошо-
кот односно реализацијата на кредитирањето на за-
лихите, а најдоцна во рок од осум месеци; 

8) кредити за производство и приготвување на 
стоки за извоз по договорени работи што ги финан-
сира меѓународна финансиска институција и кои се 
наплатуваат во готово — врз основа на договорот со 
странски купувач и со докази дека договорената 
работа ја финансира меѓународна финансиска ин-
ституција, и тоа до височина од 20% од состојбата 
на дадените кредити за таа намена и под услов рокот 
на враќањето на кредитот да не е подолг од двана-
есет месеци и дека наплатата на извозот ќе се оствари 
во девизите од значење за одржувањето на ликвид-
носта во меѓународните плаќања; 

9) кредити за извоз на кредит на трајни потрош-
ни добра и на сериска опрема — врз основа на до-
говорот со странски купувач и документите за из-
вршениот извоз заверени од царинарницата, и тоа до 
височина од 20% од состојбата на дадените кредити 
за тие намени и под услов рокот за враќање на кре-
дитите за трајни потрошни добра да не е подолг од 
една година, а за сериската опрема — од две години." 

2. Точка 4а се менува и гласи: 
„4а. Народната банка од средствата на примар-

ната емисија во 1972 година ќе обезбеди за давање 
реесконтни односно документарни кредити за наме- . 
ните одредени во точка 4 од оваа одлука износ од 
додатни 2.350,000.000 динари. 

Средствата од став 1 на оваа точка можат да 
се употребат за давање реесконтни односно докумен-
тарни кредити за одделни намени до следните из-
носи, и тоа: 

1) за кредитирање на извозот на стоки и услуги, 
вклучувајќи ги и кредитите врз основа на договоре-
ни аванси и кредитите за завршените фази на про-
изводството, како и кредитите за извоз на стоки на 
комерцијален кредит — до 1.300,000.600 динари; 

2) за кредитирање на производството и на се-
зонските залихи на домашна пченица, шеќерна репа, 
сончоглед и тутун — до 700,000.000 динари; 

3) за кредитирање на производството и пригот-
вувањето на стоки за извоз по договорени работи 
што ги финансира меѓународна финансиска институ-
ција и кои се наплатуваат во готово и за кредитира-
ње на извозот на кредит на трајни потрошни добра 
и на сериска опрема — до 200,000.000 динари; 

4) за кредитирање на увозот од одредени валут-
ни подрачја — до 150,000.000 динари." 

3. По точка 4а. се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

„46. Народната банка од средствата на примар-
ната емисија во 1972 година за давање реесконтни 
односно документарни кредити за намените што, во 
рамките на својата кредитна политика, ќе ги утвр-
дат републиките и автономните покраини, ќе обезбе-
ди износ од додатни 2.220,000.000 динари. 

Средствата од став 1 на оваа точка се распре-
делуваат на републиките и автономните покраини со 
примена на следните проценти: 

СР Босна и Херцеговина 12,8 
СР Црна Гора 2,1 
СР Хрватска 25,9 
СР Македонија 6,0 
СР Словенија 15,0 
СР Србија 24,7 
САП Војводина 10,2 
САП Косово 3,3 
Народните банки на републиките и народните 

банки на автономните покраини ќе даваат реесконт-
ни односно документарни кредити за намените од-
редени во смисла, на став 1 од оваа точка под ед-
накви услови на сите банки во земјата што своето 
кредитно работење го вршат во согласност со про-
писите за банките и кредитните работи и со мерките 
на кредитно-монетарната политика, применувајќи ги 
општите услови на заеднички утврдената кредитна 
политика. 

4в. Средствата на примарната емисија од точ. 4а 
и 46 од оваа одлука Народната банка ќе ги обезбе-
дува сукцесивно во текот на годината, динамички 
распоредени според барањата на регулирањето на 
обемот и структурата на кредитите и количината на 
парите, како и во согласност со сезонските потреби 
од кредити. 

Како примарна емисија, наведена во став 1 на 
оваа точка, се подразбира состојбата на 31 декември 
1972 година во однос на состојбата на 31 декември 
1971 година." 

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

О. бр. 18 
14 март 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
Бранислав Чолановић е. р. 

124. 

Врз основа на член 23 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставните амандмани XX до XLI 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71) и член 6 од 
Законот за измени и дополненија на Законот за 
организацијата на Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/71), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА 
ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВРЗ ПОШТЕНСКАТА ШТЕ-

ДИЛНИЦА ВО 1972 ГОДИНА 

1. Народната банка на Југославија ќе пренесе 
во 1972 година врз Поштенската штедилница износ 
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од 800 милиони динари од средствата на штедните 
влогови собрани до 31 декември 1971 година, што се 
водат на посебна сметка ка ј Народната банка на 
Југославија. 

2. Од средствата што се пренесуваат врз Пош-
тенската штедилница според точка 1 на оваа од-
лука Поштенската штедилница ќе употреби 210 ми-
лиони динари за давање кредити на претпријатијата 
на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај, како преостаната обврска утврдена во смис-
ла на Одлуката за условите под кои претпријатијата 
на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај можат да користат определен процент од 
средствата на штедните влогови кај Поштенската 
штедилница („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/69). 

Средствата од став 1 на оваа точка Народната 
банка на Југославија ќе ги пренесе врз Поштенската 
штедилница во текот на 1972 година, според дина-
миката на која дале согласност Сојузниот секрета-
ријат за финансии и Заедницата на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони, и тоа во првото три-
месечје 60 милиони динари, а во другите три три-
месечја по 50 милиони динари во секое тримесечје. 

3. Средствата што ќе преостанат по преносот на 
делот на средствата од точка 2 на оваа одлука, во 
износ од 590 милиони динари, Народната банка ќе 
ги пренесе врз Поштенската штедилница во текот 
на 1972 година според следната динамика: 

во I тримесечје 
во И тримесечје 
во III тримесечје 
во IV тримесечје 

милиони динари 60 
130 
200 
200 

Средствата од став 1 на оваа точка Поштенската 
штедилница ќе ги користи за давање кредити за 
намените и под условите што ќе ги утврдат надлеж-
ните републички и покраински органи, во согласност 
со одредбите на член 366 од Законот за организаци-
јата на Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65, 50/68, 
51/68, 15/70 и 58/71). 

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

О. бр. 19 
14 март 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

125. 
Брз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 

член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандардиза-
ција донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦВРСТИ 

МИНЕРАЛНИ ГОРИВА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Принцип и правила за шематско 
прикажување на постројки за пригот-
вување на јаглен ?— 

Цврсти минерални горива: 
— Термини и дефиниции. Пригот-

вување на јаглен —-

JUS В.Н0.021 
JUS В.Н0.022 

JUS В.Н0.030 

JUS В.Н8.318 

JUS B.H8.352 

JUS B.H8.354 

— Термини и дефиниции. Земање 
мостри и испитување на јаглен — — 

— Термини и дефиниции. Кокс — 
— Прикажување на резултатите 

на чистење (репарирање) јаглен — — 
Методи на испитување на јаглен 

и кокс: 
— Одредување на горната кало-

рична вредност по методата на кало-
риметриска бомба и пресметување на 
долната калорична вредност — — 

— Пресметување на резултатите 
на анализите на јаглен и кокс за раз-
лични основи — — — — — — 

— Одредување на насипната маса 
на кокс во голем сад — — — — 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јули 1972 година, освен 
стандардите JUS B.H8.3I8, JUS ВН8.352 и JUS В.Н8. 
354 кои се задолжителни и влегуваат во сила на 
тој ден. 

4. Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Определување на калорична вред-

ност со метода на калориметриска 
бомба — — — — — — — — j u s В.Н8.318 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на методите за испитување на јаглен 
и кокс („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јули 1972 година. 

Бр. 03-474/1 
9 февруари 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

— — — JUS В.А5.010 

— — JUS В.Н0.020 

126. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

ПЛОЗИОНА ЗАШТИТА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

1) Мерење на температурата на 
палењето на гасови и пари — — — JUS N.S8.020 

2) Апарат за испитување на само-
сигурни струјни кола — — — — JUS N.S8.040 

3) Експлозиона заштита. Испиту-
вање на изолационист материјал — JUS N.S8.051 

4) Експлозиона заштита. Вид на 
заштитата „зголемена сигурност". Оп-
шти технички услови — — — — JUS N.S8.201 

5) Експлозиона заштита. Вид на 
заштита "зголемена сигурност". Испи-
тување — — — — — — — — JUS N.S8.221 

6) Експлозиона заштита. Постапки 
за контрола на температурата на мо-
тори со кафезен ротор — — — — JUS N.S8.241 

7) Експлозиона заштита. Дополни-
телно испитување на мотори со кафе-
зен ротор — — — — JUS N.S8.242 
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8) Експлозиона заштита.-Зашти-
тни стакла. Главни мерки — — — JUS N.S8.243 

9) Акумулатори за видот на заш-
титата „зголемена сигурност" — — JUS N.S8.245 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 под 1 
до 5 на ова решение се задолжителни и влегуваат 
во сила на 1 јули 1972 година. 

4. Југословенските стандарди од точка 1 под 6 
до 9 на ова решение се применуваат од 1 јули 1972 
година. 

Бр. 15-468/1 
9 февруари 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

127. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
Член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР 

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

1, Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Бакар и бакарни легури за гме-
чење: 

— Рамно валани производи од ба-
кар и од легури од бакар. Технички 
услови за изработка и испорака — — JUS C.D4.120 

— Бакарни цевки. Безрабни вле-
чени. Технички услови за изработка и 
испорака — — — — — — — JUS C.D5.020 

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

3, Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јули 1972 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

— Бакарни плочи, лимови и лен-
ти — Технички прописи за изработ-
ката и испораката — — — — — JUS C.D4.020 

— Бакарни цевки, влечени — Тех-
нички прописи за изработката и испо-
раката — — — — — — — — JUS C.D5.020 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за челични телови, за бакар и за бакарни легури 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/56); 

— Месингани плочи, ламели, ли-
мови и ленти. Технички прописи за 
изработка и испорака — — — — JUS C.D4.120 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за месингани производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 48/56). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 јули 1972 го-
дина. 

Бр. 05-476/1 
9 февруари 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

128. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОН-
СТРУКЦИСКИ ЧЕЛИЦИ И ЗА МЕТОДИТЕ НА ХЕ-

МИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ЧЕЛИЦИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Општи конструкциони челици. 
Технички прописи за изработка и ис-
порака — — — — — — — — JUS С.ВО.500 

Методи на испитувањето на хе-
мискиот состав на железо и челик. 
Потенциометриско одредување на 
хром и ванадиум — — — — — JUS С.А1.061 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јули 1972 година. 

Бр. 04-472/1 
9 февруари 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

129. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГАСНИ 

АПАРАТИ ВО ДОМАЌИНСТВО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Гасни апарати во домаќинство. 
Шпорета, рерни и решоа за пропан-
бутан, градски и земен гас. Технички 
услови за изработка и испорака — — JUS M.R4.610 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 
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3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 
1972 година. 

Бр. 09-471/1 
9 февруари 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

130. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 
Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

НИ ЛЕНТИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Челични ленти жешко ва лани — JUS С.В3.551 
2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 

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

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 
1972 година. 

Бр. 04-473/1 
9 февруари 1972 година 

Белград 

131. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 
Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ИЗОЛАЦИОНИТЕ 

МАТЕРИЈАЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Постапки за испитување на пер-
митивноста и на факторот на загубите 
на електричните изолациони матери-
јали на индустриски, звучни и радио-
фреквенции, вклучувајќи и метарски 
бранови должини — — — — — JUS N.A5.015 

Мерни мостови. Примери на ти-
пични мостови — — — — — — JUS N.A5.016 

Процена на термичката стабил-
ност на електрични изолациони лако-
ви со методата на хеликоидна на-
мотка — — — JUS N.A5.111 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јули 1972 година. 

Бр. 15-467/1 
9 февруари 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

132. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

НЕРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Контенери. Науглици — — — JUS M.Z2.354 
Кукачки за дигање контенери. 

Облик и мерки 
ISO-контенери серија 1. Општи 

технички услови — — 
ШС-трансконтенери. Општи тех-

нички услови 
Испитување на контенери — — JUS M.Z2.390 
ШС-Т-контенери. Општи технич-

ки услови — 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 ^јули 1972 година. 

Бр. 21-481/1 
9 февруари 1972 година 

Белград 

— — JUS M.Z2.357 

—• — JUS M.Z2.358 

— — — — — JUS M.Z2.389 

JUS M.Z2.391 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

133. 

Врз основа па член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РЕЗНИ 

АЛАТИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Вртливи пло^ички за обработка 
со симнување на струганки. Означу-
вање — — — — — — — — JUS К.А9.030 
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2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 
1972 година. 

Бр. 12-479/1 
9 февруари 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

134. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот на 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 
ЗА МОТОРЕН БЕНЗИН 86 ОКТА1Ш 

1. Во југословенскиот стандард Течни горива. 
Моторен бензин од 83 остани — JUS В.Н2.223, кој е 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на индустријата на производство и пре-
работка на нафта (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
28 63), во точка 3 во делот на текстот под називот 
^.Дестилација:" зборовите: — свршетак дестилација 
најмање 97% Vol, до највише 200^С," се заме-
нуваат со зборовите: 

..— свршетак дестилација најмање 97% Vol, до 
највише 205°С,'\ 

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

Бр. 08-608/1 
16 февруари 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

135. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законег за ју-

гословенските стандарди („Службен лист па ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), директорот па Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ЗА МОТОРЕН БЕНЗИН 98 ОКТАН!! 

1. Во југословенскиот стандард Течни горива. 
Моторен бензин 98 октани — JUS В.Н2.223, кој е 
донесен со Решението за југословенскиот стандард 
за моторен бензин (,. Службен лист иа СФРЈ1', бр. 
50/65), во точка 3 во делот на текстот под називот 
„Дестилација:" зборовите: „— свршетак дестилација 
најмање 97% Vol, до највише . . . . 200СС," се заме-
нува со зборовите: 

„— свршетак дестилација најмање 97% Vol, до 
Највише 205°С,"« 

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

Бр. 08-607/1 
16 февруари 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

136. 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за из-

бор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 3/69), Сојузната изборна комисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КО-

МИСИИ 

1. Во Решението за именување членови на оп-
штинските изборни комисии („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/69, 9/69. 13/69, 17/69 и 41/71) во точка 
1 одредба под 28 алинејата 1 се менува и гласи: 

„за претседател Вајо Дракулиќ, претседател на 
Окружниот суд во Госпиќ, а за заменик Гојко т а -
шиќ, судија на Окружниот суд во Госпиќ;". 

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

Бр. 14 
14 март 1972 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

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

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за помилу-
вање на осудени лица, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/72, се поткраднала долунаведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ 

ЛИЦА 

Во оддел И зборовите: „Ериќ Милун Мило-
рад'4 наместо зборовите: „од 8 (осум) на 7 (седум)" 
треба да стои: „од 7 (седум) на 6 (шест)". 

Од Секретаријатот за законодавство иа Сојузна-
та скупштина, Белград, 15 март 1972 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги и постиг-
нати успеси во работата од значење за социјалис-
тичката изградба на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Урошевић Бугољуб; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Мочник Владислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Битићи Бајрам, Ћућун Миливоје, Делеон Ели, 
Ђорђевић Богољуб. Кокановић Јован, Крстановић 
Симеун, Миливојевић Никола, Милошевић Томис-
лав, Савовић Душан, Станковић Радоје, Шале Марин, 
Шојић Радослав, Закић Гојко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ђурђевић Богдан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бошковић Милосав, Нанић Драгољуб, Ченгић 
Нусрет, Добријевић Бошко, Донић Милан, Драш-
ковић Радољуб, Ђорђевић Лазар, Ђорђевић Тихо-
мир, Гимбош Војислав, Хоти Бећир, Илић Драго-
луб, Израел Јожеф, Јовановић-Кивељук Надежда, 
Куколеча Драган, Лукић Ђорђе, Лукић Илија, Мар-
ковић Светислав, Михаиловић, Радослав, Миленко-
вић Мирко, Миловановић Веселин, Младеновић Ду-
шан, Морина Шашивар, Павичевић Љубисав, Планић 
Славомир, Пуртић Видоје, Раденковић Сретен, Ра-
дивојевић Душан, Ристић Душан, Савковић Слобо-
дан, Сеочанац Владо, Софронић Богдан, Стублин-
чевић Гордана, Шкоф Станко, Шуваков Никола, 
Томић Данило, Трајчевић Бранко, Варница Срећко, 
Вељковић Видоје, Вијатов Томислав, Вучковић 
Јован, Вуковић Бранко, Живановић Богоје; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анђелковић Драгомир, Антић Младен, Арсено-
вић-Крстић Миленија, Блаца Ваљи, Божанић Стра-
ин, Цветковић Милорад, Ћеранић Душан, Дикић 
Милутин, Ељшани Сахит, Илић Дејан, Илинчић 
Драгољуб, Јандрић Остоја, Јевтић Ђурађ, Јовановић 
Александар, Јусуфовски Салија, Каличанин Ратко, 
Керец Рудолф, Костадиновић Живорад, Крстић Ви-
доје, Ј1апатинца-Кући Насиба, Левић Драги, Љубић 
Венцел, Манојловић Ранислав, Матанић Стипе, Ма-
тић Слободан, Мијатовић Коста, Мијатовић Млађен, 
Милић-Вуц£лић Смиљка, Миловац Чеда; 

Паљуши Саљи, Павловић Тома, Петковић Пе-
тар, Плакаловић Богдан, Поповић-Глишић Брани-
слава, Пупић Петар, Радивојевић Милисав, Рајковић 
Радован, Ранђеловић Новица, Спасеновић Живан, 
Станић Боривоје, Станишић Берислав, Станковић 
Петар, Станојевић Милан, Ставрић Предраг, Сте-
фић Бранко, Стојановић Божидар, Сука Хаки, Шнај-
дер Ото; Тодоровић Миодраг, Топо Стеван, Тунај 
Марк, Вељковић Љубомир, Зенељај Саљих, Жив-
ковић Живорад. 

Бр. 53 
20 мај 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за примерна работа на раз-
вивањето полет за остварување на поставените за-
дачи, како и за покажување на старешинските и 
војничките особини што им служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарите: Беслемовић Неђе Миленко, Блажић 
Милана Драгољуб,, Гавриловић Бошка Јовица, Келе 
Стевана Иштван, Милојевић Николе Зоран, Стојнић 
Стојана Милорад; 

разводниците: Драшковић Јована Мирољуб, 
Елезовић Петра Ђоко, Плех Јосипа Драгутин, Рем-
де Јосипа Јован; 

војникот: Милошевски Младена Владо; 

за особено истакнување во познавањето и врше-
њето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Ајдаревић Асипа Реџеп, Алимпић 
Властимира Милорад. Бељан Јакопа Нико, Битенц 
Ивана Јанез, Богдановић Јове Чедомир, Бојковић 
Раде Стојан, Бранисављевић Милана Љубомир, 
Чокован Обрада Никола, Чуден Франца Здравко, 
Демировић Рамиза Јетула, Димитријевић Љубисава 
Миодраг, Џорић Живојина Радомир. Га лековић Вла-
де Антун, Гегић Петра Чедомир, Гемери Вил моша 
Тибор, Хасановић Ђулаге Алија, Јаковљевић Љу-
бисава Петар, Јаковљевић Владимира Радосав, Ја -
купола Антуна Срећко, Јелић Станоја Михајло, Јо-
вановић Стојана Ранђел, Јуришић Драгомира Сло-
бодан, Камбић Јакоба Антон, Каралић Мирослава 
Радислав, Кнаус Фрање Бојан, Крајиновић Петра 
Душан, Крстић Петка Младен, Кудрић Јандре 
Алојз, Кудрић Теодора Миленко, Лазић Војина Ми-
лан, Лазовић Сретена Момчило, Лековић Милорада 
Благота; 

Маринковић Мирка Милан, Милашиновић Ми-
лорада Живан, Милојевић Чедомира Милорад, 
Мревља Јожета Радован, Палада Марина Светни, 
Петронић Предрага Радиша, Петровић Миодрага 
Слободан, Петрушић Драгутина Антун, Плантан 
Антона Антон, Пуљић Андрије Драган, Раичевић 
Николе Борислав, Репић Стевана Емил, Росић Ше-
ће Сеад, Рукљач Алојза Драго, Сеферагић Ђуре 
Ивица, Симић Стојана Владан, Славковић Љубоми-
ра Раде, Станковић Милана Мирко, Станковић 
Миодрага Живорад, Стокуча Богдана Милан, Та-
дић Живорада Тихомир, Тадић Будимира Велисав, 
Тепина Мартина Даворин, Топаловић Чедомира Ра-
дослав, Тошић Ранђела Предраг, Тучен Јове Душан, 
Тулаћ Остоје Никола, Винкешевић Петра Мијо, 
Вршајевић Хамида Ибрахим, Вучелић Томислава 
Рајко, Загорац Јована Миодраг, Заклан Николе Ми-
ле, Жижић Милована Драган; 

разводниците: Алемпијевић Љубивоја Недељко, 
Бабић Остоје Ранко, Белина Франца Бранко, Без-
јак Карела Драго, Бодвански Мирона Јанко, Боја-
нић Бошка Илија, Ценковчан Ђуре Јосип, Чађеновић 
Радоша Ристо, Дамјановић Габра Здравко, Давидов 
Николе Бранислав, Демењ Антала Антал, Деспото-
вић Јордана Новак, Добровић Славка Марио, Драш-
ковић Винка Владо, Фурлан Раде Јоже, Гајић Ми-
лутина Бошко, Глигорић Драгослава .Обрен, Голц 
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Ане Милан, Горичан Макса Винценц, Јовановић 
Лазара Стеван, Јовашевић Војислава Томислав, 
Конатић Анке Борис, Космач Маријана Бранко, 
Козар Франца Карел, Кременовић Вукосава Новак, 
Курти Ћамила Исмет, Мариновић Стине Анте, Ми-
лановић Слободана Предраг, Милосављевић Луке 
Стјепо, Миловановић Николе Војин, Мирчевски 
Славка Радован; 

Наумовски Мендов Киро, Николовски Наумов 
Горгија, Оберданк Мирослава Сплео, Обреновић 
Миломира Небојша, Остојић Пере Дане, Павлица 
Анте Иван, Павловић Михајла Милисав, Петров-
ски Радивоја Драгољуб, Посарић Фрање Фрањо, 
Раделић Милана Милош, Радојчић Петра Миро-
слав, Радоњић Чедомира Миладин, Репергер Шан-
дора Шандор, Симчич Серафина Силвиј, Шпичек 
Ивана Рудолф, Шталакер Јожета Данило. Тисанић 
Рудолфа Данко, Тодоровић Михајла Крста, Топић 
Махмуда Ибро, Box Јожета Антон, Бренер Марти-
на Мартин, Вујић Благоја Здравко, Живановић 
Миладина Ранко, Жујовић Животе Миле; 

војниците: Абдиу Ебиба Зенула, Адамовић Миле 
Владе, Ајдаревић Ајдина Селим, Алагић Едхема 
Фарук, Алексић Милована Ђуро, Алексић Радоша 
Иван, Алексић Вукашина Јован, Алемпијевић Ми-
лоша Милан, Андонов Илије Љупчо, Андоновски 
Петре Методије, Анђелковић Божидара Радован, 
Антанасијевић Петра Бора, Антонијевић Здравка 
Александар, Арар Ивана Илија, Арсеновић Милуна 
Раде, Барбарић Алојзије Иван, Бардак Недељка 
Горан, Басталић Мата Андрија, Бехрами Идриза 
Хазир, Белина Мирослава Драгутин, Белингер Ви-
ћенца Радивој, Бериша Дене Бануш, Бертонцељ 
Габријела Милан, Билић Ивана Перо, Богдановић 
Миодрага Миливоје, Бојић Јована Божидар, Боја-
нић Владе Миле, Болић Вида Богдан, Бошњаковић 
Јосипа Станко, Божичевић Фрање Ивица, Браими 
Браима Садри, Бранковић Милорада Ратко, Бриц-
ман Иванке Винко, Булић Ивана Иван, Булић 
Звонка Владо, Буљугија Бајре Хусејин; 

Црнковић Јосипа Стеван, Цветковић Душана 
Миодраг, Цукавац Петра Милош, Цурозић Јерка 
Вице, Челик Алојза Блаж, Чикара Милана Ђорђе, 
Чинчурак Јанка Андрија, Чирић Јонуза Ахмо, Чоп 
Милоша Никола, Ћеркини Ћазима Шаип, Дабац 
Ивана Иван, Димић Раде Милош, Диздаревић Зена 
Мехмед, Дмитрашиновић Милана Слободан, Добри-
сављевић Остоје Недељко, Дошен Милорада Гојко, 
Драгић Мате Лука, Дролц Франца Франц, Џеба 
Хелрана Роберт, Ђелалић Хајдере Сабахудин, Ђо-
кић Милана Милорад, Ђорђевић Јарослава Љубо-
драг, Ђорђевић Јована Милоје, Ђорђевић Радојице 
Милован, Ђорђевић Николе Сава, Ђулаи Екрема 
Наџи, Ђурашиновић Александра Дамјан, Ђурђе-
вић Милоша Радојица, Фаики Авдуша Амза, Фазе-
каш Пала Иштван, Филиповић Страјина Недељко, 
Филиповић Драгојла Слободан; 

Гаковић Лазе Драго, Галберт Фређеша Јожеф, 
Галић Рајка Маринко, Галовић Милутина Предраг, 
Гашпар Милана Милан, Гатарић Петра Јово, Геор-
гијев Трајанов Стојче, Гњатовић Срећка Славо-
љуб, Горановић Гаја Славољуб, Горишек Игњаца 
Игнац, Ѓорше Рихарда Милан, Говекар Јожефа 
Силво, Грујичић Божидара Милосав, Хаџихасано-
вић Хамзе Изет, Херцег Иве Ђуро, Хорват Антона 
Данијел, Хумар Бернарда Зденко, Ибраковић Суле 
Хајрудин, Иковић Томислава Слободан, Илић Мом-
чила Предраг, Илић Богомира Раденко, Илић Цве-
тка Славомир, Илић Душана Стојан, Инђић Гојка 
Драгољуб, Исмаили Љазама Кемаљ, Исмаиљи Ћа-
зима Зећир, Ивић Стојана Ђорђе; 

Јакоћина Виктора Маријан, Јаковљевић Ан-
ђелка Драгољуб, Јакшић Љубомира Радомир, Јама-
ковић Заима Ахмед, Јоксимовић Милорада Милан, 
Јелача Милића Никола, Јелинић Ивице Ивица, Јо-
вановић Милана Драгослав, Јуранић Доминика Ру-

долф, Каламанда Драге Ново, Караџић Будимира 
Петар, Казазић Мустафе Хивзо, Кехоц Ивана 
Иван, Кесић Раде Милорад, Кеше Мартина Драго, 
Колер Рудолфа Ђуро, Коломан Драге Драго. Кон-
драт Драгана Стево, Копривчевић Ивана Доминик, 
Костић Прокопија Витомир, Краљевић Фране Јаго, 
Крижанац Фране Јосип, Кроло Љубе Мате, Крстић 
Милоша Драгољуб, Коларић Маријана Јосип. Ко-
рене Ернеста Август, Костић Војислава Алексан-
дар, Лађевац Миломира Жарко, Лазаров Павлов 
Митре, Лунг Бранка Бранко; 

Мајић Марка Блаж, Макша Стевана Јован, 
Малкић Рама Нијаз, Марјановић Мирка Душан, 
Марјановић Радослава Новица, Марковић Маржа 
Алекса, Матрак Илије Славко, Мерславич Винка 
Винко, Мићић Неде Новак, Михељ Антона Војко, 
Миленић Раденка Драган, Милетић Радомира Мио-
мир, Миљић Ивана Ивица, Милић Драгољуба Рат-
ко, Милосављевић Ђурице Милован, Милосављевић 
Милана Зоран, Милошевић Стеве Милорад, Мирче-
тић Владислава Милун, Митревски Трајков Аспа-
рух, Младеновић Сергија Бранислав, Младеновић 
Милована Миодраг, Млинар Франца Зорко. Мојзеш 
Ивана Марјан, Молнар Михаља Михаљ, Мозетић 
Цирила Бојан, Мрзлечки Драгутина Фрањо, Мучић 
Марка Бранко, Мусић Умера Осман, Мутавџић 
Драгослава Миленко, Нађ Георгија Ференц, Нака-
радић Ђорђа Неђо, Нешић Милосава Славољу, Не-
шић Стамена Стеван; 

Обровник Авгуштина Јошко, Омерчевић Омера 
Мехо, Омеровић Кахримана Мухарем, Онић Стје-
пана Фрањо, Остојић Војина Радош, Овничек Јо-
жета Јоже, Пацина Драгана Мирко, Паховић Ива-
на Иван, Палалић Луке Тоде, Памић Ивана Иван, 
Павловић Душана Драгослав, Пауновић Антоније 
Владимир, Пелцар Карела Карел, Пелемиш Бла-
гоја Миливој, Плестењак Франца Ленарт, Пресел 
Рената Бруно, Петковић Животе Слободан, Петрак 
Павела Павел, Петровић Милисава Милан, Петро-
вић Драгослава Радован, Погачар Франца Франц, 
Поланц Алојза Војко, Раденковић Милорада Сло-
бодан, Радин Стевана Жива, Радишић Радивоја 
Љубинко, Радосављевић Бранислава Драгољуб, Ра-
довановић Ђуре Томо, Рајић Радослава Дажа, 
Ра јшп Стефана Мирам, Ракић Драгољуба Предраг, 
Ракић Живојина Милисав, Ракић Станише Мило-
рад, Ракић Љубодрага Зоран, Ранковић Велибора 
Раденко, Рашић Живана Драган, Ремшак Ивана 
Иван, Рицко Мате Станко, Рилко, Адерика -Иван, 
Ристић Радисава Мирослав, Ристић Дане Трајче, 
Роксандић Илије Живко, Рупник Алојза Алојз; 

Саити Саљима Саит, Сарић Хусније Асим, Са-
вић Бранислава Хранислав, Сфера Василија Роман, 
Симић Јованке Ненад, Симунић Мате Веселио, 
Сирц Штефана Миран, Ситар Јанеза Франц, Сми-
левски Цветана Јордан, Стафидов Дмитра Коста, 
Станивуковић Остоје Милан, Станков Средоја Ла-
зар, Станковић Драгице Миодраг, Станковић Бого-
сава Томислав, Стоиновић Милана Радивоје, Сто-
јановић Симена Петар, Стојиљковић Драгољуба 
Душан, Спасић Славимира Милан, Сребрић Петра 
Иван, Степановић Светомира Живорад, Стојшин 
Косте Душан, Султаиић Мустафе Шериф, Сужник 
Конрада Франц, Шафранић Ивана Вјекослав, Ша-
кири Амди Невзад, Шестак Драгутина Звонимир, 
Шимљеша Јозе Стјепан, Шипка Лазара Војислав, 
Шковран, Мирка Младен, Шљивић Миодрага Ра-
дула, Шхмуц Алојза Алојз, Шоштарић Јосипа Јосип, 
Шпољарић Милана Петар, Штампф Ферде Здравко, 
ПТтркљевић Адама Мухарем, Штуловић Радојка 
Мирослав; 

Ташков Ташков К о л е » Тодоровић Николе Ми-
лан, Томашевић Стојана Станојле, Томић Давида 
Мирослав, Томић Живорада Верољуб, Томов Ђорђи 
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Томе, Тонкић Илије Војислав, Трајковски Раде 
Бранко, Трмчић Огњена Аца, Уларџић Живорада 
Бранислав, Улчар Јанеза Павел, Васић Здравка 
Гавро/Василев Вене Владимир, Васиљевић Вели-
мира Драган, Варга Јозе Јосип, Величковић Данка 
Слободан, Величковић Уроша Стојадин, Велковски 
Ђорђа Ђорђа Светислав, Вељак Антона Здравко, 
Верглес Јосипа Фрањо, Вишњић Николе Тодор, 
Витко Јосипа Иван, Вижинтин Ивана Клаудио, Ву-
косављевић Радмана Богољуб, Загожен Петера Пе-
тер, Здравковић Симе Стојан, Змрзликар Франца 
Франц, Зукан Етхема Мехмед, Живановић Мике 
Митра, Живановић Драгомира Зоран, Жнидарец 
Конрада Срећко. 

Бр. 57 
25 мај 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликуваат за особени заслуги и постиг-
нати успеси во работата од значење за социјалис-
тичката изградба на земјата. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ћуковић Мирко, Ђулаковић-Илић Добрила, 
Ђурчјански-Ђерић Перка, Филиповић Миодраг, 
Кмезић-Дубајић Анка, Марковић Благоје, Мимица 
Блаженка, Поповић-Петровић Разуменка, Шинко-
вић Јанош, Томић Божидар, Трифуновић Борисав; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јовановић-Ковачевић Радмила; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бабић Стево, Ђаковић-Ковачевић Савка, Ферић 
Марко, Јовановић Милош, К л и к о в а Д - Л а к ч е в и ћ Ра-
душа, Косовац Дане, Крајновић Никола, Лујић Јо-
во, Обрадовић Марко, Шуковић Марко, Пејановић 
Милован, Стоиловић Загорка, Вучковић-Лековић 
Ксенија, Зец Слободан. 

Бр. 71 
11 јуни 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ1*, Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 

— Директор и главев и одговорен уредник Исо Бару* Улица Јована Ристика бр. I — 
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