
„СЛУЖБКН ЛИС"! НА t ФрЈ* изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрнатскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
зик. - Огласи според тарифата — 
Жиро-сметка ка,1 Службата на опште-

ственото книговодство 6G802 ОД-1125 

Четврток, 23 мај 1974 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 27 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 8 динари. — 
Претплатата за 1974 година изнесува 
350 д и н а р и . ; ' Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр 1 По ип фах 226 — 
Телефони: и е итра ла 650-155*. Уредни-
штво 651-885: Служба ia претплата 
051 -732: Комерцијален сектор 651 671! 

Телекс 11756 

431. 

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 и 41/73), на предлог од Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно 
прибавеното мислење од Стопанската комора на Ју -
гославија, сојузниот секретар за надворешна трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ 
И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА 

СТОКИ ВО 1974 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/74, 11/74, 13/74 и 19/74) во точка 2 под 1 Репро-
дукциони материјали по редниот број 21 се додаваат 
три нови редни броеви, кои гласат: 

Тарифен 
„Реден број на Наименување Количина 

број Царинска- односно 
та тарифа вредност 

1 2 3 4 

22 27.01/1д-2 Прав од камен 
јаглен 2.500 тони 

23 37.03/1 Фотографска 
хартија црно-
-бела 170.000 динари 

24 38.08/1 Колофониум 
38.03/36-1 Колофониум 

полимеризиран 
и оксидиран 
Вкупно колофониум 732 тони". 

Во истата точка под 2 Стоки за широка потрошу-
вачка по редниот број 9 се додава нов реден број 
10, кој гласи: 

Тарифен 
„Реден број на Наименување Количина, 

број Царинска- односно 
та тарифа вредност 

10 10.05/2 Пченка за ис-
храна на доби-
ток 100.000 тони". 

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

П. бр. 13007 
14 мај 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, е. р. 

432. 

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 „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Die Welt", број 73 од 27 март 
1974 година, кој излегува ца германски јазик во 
Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/158 
26 април 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

2. Во точка 4а зборовите: „8 и 9" се заменуваат 
со зборовите: „8, 9 и 10"* 

433. 

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 внатрешен работи до-
несува \ 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО »DER SPIEGEL« 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
расту па њето на списанието »Der Spiegel«, број 12 
од 18 март 1974 година, кое излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/154 
12 април 1974 година 

' Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, с» р. 
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434. 

Брз 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 „KLEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Kleine Zeitung", број 76 од 
31 март 1974 година, кој излегува на германски ја-
зик. во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-22/156 
*8 април 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

435. 

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 „ВЕК SPIEGEL" 

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

Бр. 650-1-22/157 
18 април 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

436. 
Врз основа на член 216 став 1, во врска со член 

80 од Законот за воздушната пловидба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/73), директорот на Сојузната 
управа за цивилна воздушна пловидба пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 

ПОСАДА НА ВОЗДУХОПЛОВ 

Член 1 
Југословенски воздухоплов, освен југословенски 

воен воздухоплов, мора да има посада која, според 
својот број и состав, му овозможува на воздухопло-
вот безбедна воздушна пловидба. 

По исклучок, одредбите на овој правилник се 
применуваат и на југословенски воени воздухоплови 
ако тие воздухоплови се користат за стопански цели 
или за други цели што не се сметаат како воени, или 
ако имаат посада чии членови не се сметаат како 
воени лица. 

Член 2 
Бројот и составот на членовите на посада на воз-

духоплов одредени со овој правилник претставуваат 
најмал број лица оспособени за вршење одредени 
стручни работи на воздухоплов, што воздухопловот 
мора да ги има за време на воздушната пловидба. 

Член 3 
Воздухоплов што врши јавен воздушен сообра-

ќа ј мора да има прв пилот (капетан на воздухопло-
вот) и втор пилот. 

Покрај првиот и вториот пилот, воздухопловот 
од став 1 на овој член треба да ги има и следните 
членови на посадата: 

1) еден авиомеханичар — летач, ако со технич-
кото упатство за користење на воздухопловот е 
предвидено такво работно место и е одреден него-
виот обем на работата во текот на летањето; 

2) еден навигатор — летач, ако воздухопловот 
лета преку големи водени површини или подрачја на 
кои не постојат средства за водење воздухоплови од 
земјата, а летањето трае подолго од 3 часа непре-
кинато. 

Член 4 
Воздухоплов што врши превоз на патници во 

јавниот воздушен сообраќај, а чиј простор за пат-
ници (патничка кабина) е одвоен со преграда од пи-
лотската кабина, мора, покрај членовите на поса-
дата од член 3 на овој правилник, да има и домаќин. 

Бројот на домаќините при превозот на патници 
во јавниот воздушен сообраќај зависи од бројот и 
распоредот на излезите и на помошните излези на 
воздухопловот. 

За секој излез се одредува по еден домаќин, а за 
помошните излези бројот на домаќините се одредува 
со техничкото упатство за користење на воздухо-
пловот. 

Член 5 
Воздухоплов што врши воздушен сообраќај и 

има најмногу 8 седишта, вклучувајќи го и седиштето 
на пилотот, односно соодветна носивост на товар, а 
чие непрекинато летање не трае подолго од 4 часа, 
може да има само еден пилот. 

Член 6 
Воздухоплов што не врши воздушен сообраќај 

туку служи за вршење на други стопански дејности, 
управни работи, научноистражувачка работа, служба 
на итна помош, спортска дејност или се користи за 
други цели, а чија максимална дозволена тежина 
при полетувањето не преминува 5 тони, може да има 
само еден пилот. 

^ Воздухопловот од став 1 на овој член чија мак-
симална дозволена тежина при полетувањето пре-
минува 5 тони и кој има вградени дупли команди, 
мора да има прв пилот (капетан на воздухопловот) и 
втор пилот. 

Член 7 
Носителот на правото на користење, односно 

сопственикот на воздухопловот, е должен постојната 
состојба во поглед на бројот и составот на членовите 
на посадата на воздухопловот да ја доведе во соглас-
ност со .одредбите од овој правилник во рок од 3 ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за бројот 
и составот на членови на посада на воздухоплови 
С,Службен лист на СФРЈ", бр. 52/65). 
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Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1362/1 
8 февруари 1974 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за цивилна воздушна 

пловидба, 
Милован Ѓокановиќ, е. р 

437. 
Врз основа на чл. 216 и 217, во врска со член 86 

од Законот за воздушната пловидба („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/73), во спогодба со сојузниот секре-
тар за труд и социјална политика, директорот на 
Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТРАЕЊЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, НА ВРЕ-
МЕТО НА ЛЕТАЊЕТО, БРОЈОТ НА ПОЛЕТУВА-
ЊАТА И СЛЕТУВАЊАТА ВО ТЕКОТ НА РАБОТ-
НОТО ВРЕМЕ И ЗА ДОЛЖИНАТА НА ДНЕВНИОТ 

ОДМОР НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДАТА НА 
ВОЗДУХОПЛОВ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Заради безбедност на воздушната пловидба со 

овој правилник се пропишуваат траењево на работ-
ното време, времето на летањето, бројот на полету-
вањата и слетувањата во текот на работното време 
и должината на траењето на дневниот одмор на чле-
новите на посадата на воздухоплов. 

Член 2 
Долунаведените изрази, во смисла на овој пра-

вилник, ги имаат следните значења, и тоа: 
1) работно време на член на посада кој лета во 

јавниот воздушен сообраќај е времето што ќе го 
помине на работа од еден час пред времето одредено 
за полетување до триесет минути по последното сле-
тување — ако лета на кратки и средни линии, од-
носно времето што ќе го помине на работа од еден 
час и триесет минути пред времето одредено за по-
летување до еден час по слетувањето — ако лета на 
долги линии. 

Како работно време на член на посадата од став 
1 на оваа точка се подразбира и времето на чека-
њето поради задоцнување на воздухоплов во поаѓа-
ње, времето помеѓу слетувањето и повторното поле-
тување на попатни аеродроми, времето на дежурс-
тво, времето на патувањето на летачка должност кое 
не почнува или не се завршува на аеродромот на 
кој се наоѓа седиштето на организацијата на здру-
жениот труд или на друга самоуправна организација 
односно заедница во која членот на посадата е вра-
ботен, како и времето поминато на други работи 
надвор од времето на летањето; 

2) работно време на член на посада кој лета за-
ради вршење на стопанска дејност, управни работи, 
научноистражувачка работа, служба на итна помош, 
спортска дејност, испитување на воздухоплов, шко-
лување на посада на роздухоплов, или за други цели 
е времето што членот Јна посада ќе го помине на ра-
бота од моментот на доаѓањето на работа до завр-
шетокот на работата; 

3) време на летање на член на посада е времето 
што членот на Јпосада Ice го помине во летање од 
Моментот иа пуштањето во работа на моторите на 
воздухопловот до моментот на запирањето на мото-
рите на воздухопловот по слетувањето! 

4) број на полетувања и слетувања е бројот на 
полетувањата и оштетувањата на воздухопловот што 
членот на посада ќе ги изврши во текот на работно-
то време; 

5) дневен одмор е времето помеѓу две летачки 
задачи во кс е членот на посада е ослободен од се-
каква должност. 

II. Работно време 

Член 3 
Работното време на член на посада може да трае 

12 часа во текот на 24 часа, со тоа што вкупниот 
збир на работните часови во текот на еден кален-
дарски месец да не премине 182 часа. 

По исклучок, работното време на член на посада 
може да трае и подолго од 12 часа во текот на 24 
часа ако воздухопловот има вудвоена посада и ако 
на членот на посада му се обезбеди непрекинат дне-
вен одмор одреден во чл<лн 7 на овој правилник. 

III. Време на летањето 

Член 4 
Времето на летањето на член на посада на воз-

духоплов во јавниот воздушен сообраќај во текот на 
24 часа изнесува најмногу: 

1) на млазни воздухоплови со една посада (пра 
пилот — капетан на воздухопловот, втор пилот и 
домаќини на воздухопловот) — 8 часа; 

2) на млазни воздухоплови со проширена посада 
(двајца први пилоти, од кои едниот е капетан на 
воздухопловот, еден втор пилот, еден автомеханичар 
— летач и домаќини на воздухопловот) — 12 часа; 

3) на млазен воздухоплов со вудвоена посада 
(двајца први пилоти, од кои едниот е капетан на 
воздухопловот, двајца втори пилоти, двајца авиоме-
ханичари — летачи и домаќини на воздухопловот) и 
со обезбедено легло за една посада — 16 часа. 

За воздухопловите од став 1 на овој член вре-
мето на летањето во текот на еден календарски ме-
сец изнесува најмногу 100 часа, во текот на три ка-
лендарски месеци најмногу 270 часа и во текот на 
една .календарска година најмногу 800 часа 

На клипни воздухоплови времето на летањето од 
ст. 1 и 2 на овој член може да биде зголемено до 10%. 

За домаќините на воздухоплов времето на лета-
њето од ст. 1, 2 и 3 на овој член може да биде зго-
лемено до 20%, со тоа што вкупното работно време 
во текот на еден календарски месец да не смее да 
премине 182 часа. 

Ако времето на летањето од ст. 1, 2 и 3 на овој 
член изнесува повеќе од 40 часа летање ноќе, вкуп-
ното време на летањето во текот на еден календарс-
ки месец не може да биде подолго од 60 часа. 

Член 5 
Времето на летањето на членовите на посада 

надвор од јавниот воздушен сообраќај во текот на 
24 часа може да трае најмногу 4,30 ч&са ако лета-
њето се врши во еднократно работно време, односно 
6 часа ако летањето се врши во двократно работно 
време. Во случај на двократно работно време члено-
вите на посада можат во првиот дел на работното 
време да летаат најмногу 3 часа. 

Член 6 
Членот на посада на воздухоплов во воздушниот 

сообраќај во текот на траењето на работното време 
може да има најмногу шест полетувања и шест сле-
тувања. 

IV. Одмори 

Член 7 
Непрекинат дневен одмор пред преземањето 

следната летачка задача за член на посада изнесува 
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најмалку 4 часа — ако работното време трае 12 часа 
во текот на 24 часа, односно 18 до 24 часа — ако 
работното време трае подолго од 12 часа во текот на 
24 часа. 

Член 8 
Ако член на посада вон од јавниот воздушен 

сообраќај работи во двократно работно време, днев-
ниот одмор помеѓу првиот дел на работното време и 
вториот дел на работното време мора да трае нај -
малку 2 часа. 

Член 9 
По шест летачки денови едноподруго членот на 

посада на воздухоплов мора да има најмалку еден 
целосно слободен ден. 

Ако член на посада на воздухоплов за пет де-
нови оствари 36 часа летање, мора да има најмалку 
еден целосно слободен ден. 

Во текот на календарскиот месец членот на по-
сада на воздухоплов мора да има најмалку пет це-
лосно слободни денови. 

Член 10 
Во нередовен јавен воздушен собраќај (чартер-

- летање) членот на посада во текот на календарски-
от месец мора да има најмалку пет целосно слободни 
денови. 

Член 11 
За членовите на посада на воздухоплов вон од 

јавниот воздушен сообраќај должината на дневниот 
одмор мора да изнесува најмалку 10 часа, ако вре-
мето на летањето во текот на 24 часа изнесувало 
4,30 часа. 

Ако времето на летањето во текот на 24 часа 
изнесува 6 часа, на членот на посада мора да му би-
де обезбеден непрекинат дневен одмор од најмалку 
12 часа. 

V. Казнени одредби 

Член 12 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се 

казни за воздухопловен прекршок организацијата 
на здружениот труд или друга самоуправна органи-
зација, односно заедница: 

1) ако дозволи работното време и времето на 
летањето на членовите на посада да трае подолго 
отколку што со овој правилник е пропишано (чл. 3 
до 5); 

2) ако дозволи членот на посада во текот ра ра-
ботното време да изврши поголем број полетувања 
и слепувања од бројот пропишан со овој правилник 
(член 6); 

3) ако за време на летањето во јавниот воздушен 
сообраќај, кое трае подолго од 12 час.а, не им обез-
беди на членовите на посада на воздухоплов непре-
кинат дневен одмор пропишан во чл. 7 и 8 oft овој 
правилник; 

4) ако испрати на летање член на посада на воз-
духоплов на кој не му изминало времето за одмор 
пропишано со овој правилник (член И), 

Ако некое од дејствијата од став 1 на оваа точка 
изврши одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд или во друга самоуправна органи-
зација, односно заедница, ќе се казни со парича каз-
на од 1.000 до 5.000 динари. 

Член 13 
Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари ќе се 

казни за воздухопловен прекршок-капетанот на воз-
духоплов : 

1) ако самоиницијативно преземе управување со 
воздухоплов, пред истекот на времето за дневен од-
мор пропишано во член 7 од овој справил ник; 

2) ако управувањето со воздухоплов му го до-
вери на член на посада на кој претходно не му из-
минало времето за дневен одмор пропишано во член 7 
од овој правилник. 

VI. Преодна и завршна одредба 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за траење-
то на работното време, времето на летањето, бројот 
на полетувањава и слетувањата во текот на работ-
ното време и за должината на дневниот одмор на 
летачкиот персонал („Службен лист на СФРЈ", бр. 
57/65 и 42/73). 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
со тоа што одредбите на член 9 ст. 1 и 2 од овој пра-
вилник ќе се применуваат од 1 ноември 1974 година. 

Бр. 1363/1 
8 февруари 1974 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа 
за цивилна воздушна 

пловидба, 
Милован Гокановиќ, е. р. 

438. 

Бра основа на член 14 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73) во врска со 
одредбата на редниот број 9 од одделот Статистика 
на внатрешната трговија од Програмата на статис-
тичките истражувања од интерес за целата земја за 
1974 година, која е составен дел на Одлуката за до-
несување Програма на статистичките истражувања 
од интерес за целата земја за 1974 година („Служ^ 
бен лист на СФРЈ", бр. 17/74), генералниот директор 
на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИС-
ТРАЖУВАЊЕ ПОПИС НА МАЛЦИНСКИТЕ КА-

ПАЦИТЕТИ ВО СТОПАНСТВОТО (ТРГ-42) 

1. Статистичкото истражување Попис на м а л -
цинските капацитети во стопанството (Трг-42) ќе се 
спроведе во периодот од 1 до 10 септември 1974 го-
дина. 

2. Со истражувањето ќе се соберат податоци за 
капацитетите на магацините според видовите на ма-
гацините и количината на стоките што можат да се 
сместат во магацините, за опремата на магацините 
за манипулирање со стоките и со клима-уредите, за 
годината на изградбата на магацините и за книго-
воствената вредност на магацините. 

3. Истражувањето ќе се спроведе според упатс-
твата и на обрасците што ќе ги утврди Сојузниот 
завод за статистика. 

4. Во спроведувањето на ова истражување учес-
твуваат Сојузниот завод за статистика, републички-
те и покраинските заводи за статистика, меѓуохпн-
тинските заводи за статистика и заводите за статис-
тиката на собранијата на општините. 

5. Податоците собрани со ова истражување ќе 
служат за статистички цели* 
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6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2423 
10 мај 1974 година 

Белград 

Генерален директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Ибрахим Латифи!^ е. р. 

43* 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

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

СТИЧКИ СПРАВИ И СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ 

!. Во издание на југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Гимнастички справи: 
— Уред за кругови и јаже — — JUS Z.D1.G32 
— Морнарски скали — — — JUS Z.D1.071 
— Јаже за качување — — — JUS Z.D1.072 
— Вијача, долга — — — — — JUS Z.D1.073 
Спортски реквизити: 
— Врати за фудбал — — — JUS Z.D2.031 
— Врати и мрежи за мал фудбал JUS Z.D2.032 
— Врати за ватерполо — — — JUS Z.D2.033 
— Мрежи за фудбал — — — JUS Z.D2.034 
— Мрежи за тенис — — — — JUS Z.D2.035 
— Мрежи за пинг-понг — — — JUS Z.D2.036 
— Мрежи за бадминтон — — JUS Z.D2.037 

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 са задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јули 1974 година. 

Бр. 06-1486/1 
5 март 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

440. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-

гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

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

ТРИЧНИ АПАРАТИ НА ВОЗИЛА 

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

Електрични уреди за моторни во-
зила. Означување на приклучоци — JUS N.P0.010 

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 се применува од 1 јули 1974 година. 

Бр. 14-1488/1 
5 март 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

441. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ПОЖАРНИКАРСТВОТО 

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

Пожарникарска опрема: 
— Симболи — — — — — — JUS Z.C1.001 
— Разделница, двокрака, со вен-

тили тип В/2С, DN 75/52 — — — JUS Z.C1.084 
— Разделница, трик рака, со вен-

тили тил В/2С-В, DN 75/52-75 — — JUS Z.C1.085 
Рачни и превозни апарати за гас-

нење пожар. Технички услови за ис-
питување — — — — — — — JUS Z.C2.022 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кои 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 1974 година. 

Бр. 12-1489/1 
5 март 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

442. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ДНО ДНАТА ОКСИДАЦИЈА НА АЛУМИ-

НИУМ И НА АЛУМИНИУМОН ^ЛЕГУРИ 

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

Дефиниции,' класификација и оз-
начување — — — — — — — JUS С.Т7.220 
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Одредување на содржината на на-: 
•гриумхидроксид и на алуминиум во 
бања со натриумхидроксид — — — JUS С.Т7.221 

Одредување на содржината на 
слободна сулфурна киселина и на 
алуминиум во бања со сулфурна ки-
селина — — — — — — — — JUS С.Т7.222 

Одредување на содржината на ок-
салната киселина и на алуминиум во 
бања со оксална киселина — сз^лфур-
на киселина — — — — — — JUS С.Т7.223 

Одредување на чистотата на дес-
тилираната или на дејонизираиата 
вода — — — — — — — __ JUS С.Т7.224 

Гравиметриско одредување на ма-
сата на оксидниот слој — — — — JUS С.Т7.225 

Одредување дебелината на оксид-
ниот слој со помош на микроскоп со 
светлосен пресек — — — — — JUS С.Т7.227 

Одредување на дебелината на ок-
сидниот слој на водовртежните струи JUS С.Т7.228 

Испитување на компактноста на 
оксидниот слој со одредување на за-
губата на масата по потопување во 
раствор на фосфорна киселина и 
хромима киселина — — — — — JUS С.Т7.231 

Контрола на компактноста на ок-
сид ниот слој со одредување на загу-
бата на масата по потопувањето во 
кисел раствор — — — — — — JUS С.Т7.232 

Контрола на компактноста на ок-
сидниот слој со одредување на адми*-
тансата - — — — — JUS С.Т7.233 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 август 1974 година. 

Бр. 05-1491/1 
5 март 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 
1974 година. 

Бр. 05-1493/1 
5 март 1974 година 

Белград 

444. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација. 
Милан Крајновиќ, е. р. 

443. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите па квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ",-бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

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

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

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

Бакар и бакарни легури за гме-
чење. Пресувани и влечени профили. 
Технички услови за изработка и ис-
порака — — — — — — — — JUS C.D3.130 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација кое е соста-
вен дел на ова решение., 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТА-

КЛЕНА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА 
ИНДУСТРИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 15 март 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за стаклена амбалажа за прехран-
бената индустрија, со тоа што производител ските 
организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат до 20°/о своите постојни затечени продаж-
ни цени, при постојните услови на продажбата, а 
според с п е ц и ф и к а ц и ј е утврдени во документација-
та на спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр 202/1 од 15 мај 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 април 1974 година. 

Претставници на производителите: Индустрија 
за стакло и стаклени влакна — Скопје, Стак-
лари« „Храстник" — X ра етник, Српска фаб-
рика стакла — Параќин и Творница стакла 
».Стража" — Хум на Сутли. 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
Творница уља — Загреб, „Жупски рубин" — 
Крушевац, „Инексвино" — ' Ж у п а — Алексан-
дровац, „Врњци" — Врњачка Бања, „Чачанка" 
— Чачак, ПИК „Таково" — Горњи Милановац, 
„Будимка41 — Пожега, Здравилишче Слатина — 
Раденци, „Бинов роду кт" — Загреб, „Аграрија* 
—г Копер, „Звечево" — Славонска Пожега, „Су-
ботичана" — Суботица, „Вино Воќе" — Пирот, 
„Сегестика" — Сисак, „Далмацијавино" 
Сплит, „Тргопромет" — Суботица, „Мара-
ска" — Задар, „Талис" — Марибор, „Фрук-
талалко" — Ајдовшчина, „Истравино" — Риека, 
„Маријан Вадел" — Загреб, „Неретва" — Опу-* 
зен, „ЕТА" — Камник, „Винарија" — Мостар, 
„Летовима" — Птуј, „Дана" — Мирна, „Серво 
Михаљ" — Домжале, „Бимал" — Брчко, „НА-. 
ВИП" — Земун, „Прокупац" — Белград, „Под-
горка" — Осечина, „Србијанка" — Валево, Б у -
ковичка Бања — Аранѓеловац, Здравилишч« Љ 
Рогашка Слатина ц „Витал" — Врбас, 
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445. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците ка производителите 

И претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЖИ-

ЧЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 6 март 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за жичени производи, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, во просек 
до 19%, а според Ценовникот кој е составен дел на 
спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 285/1 од 15 мај 1974 
година. 

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

Претставници на производителите; РМК „Зени-
ца" ООУР „Бихаќ" — Бихаќ, РМК „Зеница'4 

ООУР „Петар Драпшин" — Нови Сад, „Милан 
Видак" — Футог, Жељезарна Јесенице — Јесе-
нице, „ЖЕНЕ" — Карловац, „Донит" — Медводе, 
„Жична" — Цеље, „Ковинар" — Јесенице, „Ју-
гомонт-Југобетон" — Загреб, „Далмастрој" — 
Сплит и „Браќа Кошулчеви" — Титов Велес. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Караорман" — Скопје, „Инекс" — Белград, 
„Сервисимпорт" — Титоград, „Металка14 — Љуб-
љана, „Копаоник" — Белград, „Техногвожѓар" — 
Нови Сад, „Жељпох" — Загреб, „Огр£в" — 
Белград, „Електрометал44 — Белград, „Унио" 
— Сараево, „Грамат" — Загреб, „Метал14 — Ба -
ња Лука, „Индустроградња44 — Загреб, „Темпо" 
— Загреб, „Фероелектро" — Сараево, „Градња" 
— Солин, „Јела" — Сплит, „Техноградња" — 
Сплит, „Мелиорација44 — Сплит, „Конструктор41 

— Сплит, „Градис" — Љубљана, „Горење44 — Ра-
довл»ица, „Пројект44 — Крањ, „Универзал44 — Ја -
сенице, „Сава44 — Кршко, „Сава44 — Јесенице, 
„Обнова44 — Љубљана, „Аутомотоетрој44 — Загреб, 
„Керакомерц" — Загреб, „Грапор44 — Загреб, „Ју-
гомонт-Југобетон44— Загреб, „Инград44 — Цел>е, 
„Бродоматеријал" — Риека, „Меркур4' — Кранќ; 
„Крка44 — Горица, „Развитак;44 — Матковиќ, 
„Гвожѓар" — Кралево, „Металсервис" — Бео-
град, „Технопромет44 — Белград, Радиоелектро4 ' 
— Крушевац, „Техномеркур" — Карловац, „Јек-
лотехна" — Марибор и „Далма" — Сплит. 

446. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ41, 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕК-

ТРОДИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите ш 6 март. 1974 година 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затем-
нетите цени за електроди за заварување, со тоа што 
Производи тел ски те организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, до 14%, 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 281/1 од 15 мај 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: „Електрода" 
— Загреб, и Жељезарна — Јесенице. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ме-
талка" — Љубљана, „Техногвожѓар44 — Нови 
Сад, „Метал44 — Бања Лука, „Фероелектро'4 — 
Сараево, „Универзал44 — Јасенице, „Бродо-мате-
ријал" — Риска, „Меркур44 — Крањ, „Гвожѓар" 
— Кралево, „Металсервис" — Белград, „Техно-
промет" — Белград, „Радиоелектро" — Круше-
вац, „Јеклотехна44 — Марибор, „Феримпорт44 — 
Загреб, „Бродомеркур" — Сплит, „Млиноопскр-
ба" — Загреб, „Инсталотехна" — Загреб, „Челик" 
— Белград и „Јавор" — Битола. 

447. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
фр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРГОВ-
СКИ, ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ И КОВАНОЗАВАРЕНИ 

СИНЏИРИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 6 март 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за трговски, електрозаварени и ковано-
Заварени синџири, со тоа што производи гелски те 
Организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени, при пос-
тојните услови на продажбата, во просек до 26,5%, 
а според Ценовникот кој е составен дел на спогод-
бата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 282/1 од 15 мај 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ44. 

Претставници на производителите: Товарна ве-
риг — Лесце, „Сила" — Стара Моравица и РМК 

- „Зеница44 ООУР „Металка44 — Прњавор. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Инекс" — Белград, „Металка" — Љубљана, „Тех-
ногвожѓар" — Нови Сад, „Жељпох" — Загреб, 
„Електрометал" — Белград, „Бродоматеријал" — 
Риека, „Меркур44 — Крањ, „Металсервис" — Бел-
град, „Технопромет" — Белград, „Јеклотехна" — 
Марибор, „Бродомеркур" — Сплит, „Бродоко-
мерц" — Риека, „Агротехника'4 — Љубљана* 
„Феримзпорт44 — Љубљана, „Боснаауто" — Сара* 
ево и „Ауто-Македонија" — Скопје, 1 
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448. 

Брз основа из член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист ка СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-' 
лите и претставниците ка потрошувачите . склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РИ-

БИНО БРАШНО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 19 февруари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за рибино брашно, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени прода-
жни цени, при постојните услови на продажбата, 
најмногу до 0,17 динари за една протеинска еди-
ница. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Завод за цени, со решение бр. 430/1 и бр. 345/1-2-3 
од 8 мај 1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Слз^жбен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Деламарис" 
— Изола, „Мирна" — Ровињ и „Адриа" — За-
дар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: ПК 
„Београд" — Белград, „АгровојБодина" — Нови 
Сад, „Агробиро" — Пула, ППК — Пазин, „Сла-
воиќ апромет" — Нови Сад и „Далма" — Сплит. 

449. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), .претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КО-

ЛОФОНИУМ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 11 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за колофоннум, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дип/kg 
1) колофониум екстрактивен до 11,50 
2) колофонпум смолен до 12,50 
3) колофониум полимеризиран — зајакнат до 18 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод-за цени, со решение бр. 67/2 од 7 мај 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: „Котроман" 
— Мокра Гора, „Терпентин" — Вишеград и „Хе-
лиос" — Стари град на Хвару. 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
Творница папира — Дрвар, Фабрика целулозе и 
папира — Приедор, „Технохемија" — Белград, 
„Славија" — Нови Сад, „Кемикалија" — Загреб, 
„Маврица" — Љубљана и „Колинска" — Љуб-
љана. 

450. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИЗ-
ВОДИМ И РАЗВОДНИ ТЕЛЕФОНСКИ ДОЛАПЧИ-
ЊА, КАБЕЛСКИ РАЗВОДНИЦИ, ДОЛАПЧИЊА ЗА 
ДИСПОЗИТИВИ И ЗА ПРИБОР ЗА САМОНОСИВИ 

КАБЛИ 

1. Претставникот на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 13 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за изводиш и разводни телефонски 
долапчиња, кабелски разводнице долапчиња за 
диспозитиви и за прибор за самоносиви кабли, со 
тоа што производителоките организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, во просек до 26%, а според Ценовникот кој е 
составен дел на спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите4од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 395/2 од 10 мај 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: ПТТ-радио-
ница — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Електротехна" — Љубљана, „Електроопскрба" 
— Загреб и „Електротехна" — Белград. 

451. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ",, 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАМНО 

СТАКЛО 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 9 април 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за рамно стакло, со тоа што производи-
те леќите организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени/ при 
постојните услови на продажбата, за рамно стакло 
(влечено прозорско, леано орнамент и армирано) 
до 20%. 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека цроизводите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 227/2 од 15 мај 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува наредниот ден од денот 
на потпишувањето. 

Претставници на производителите: Индустрија 
стакла — Панчево и Индустрија стакла и руд-
ници неметала — Липиќ. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Пос-
ловно удружење ООУР „Југостакло" — Бел-
град, „Металургија" — Смедерево и „Граѓа" — 
Кралев©. 

452. 

Брз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ВИЈЧЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 6 март 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за вијчени производи, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, во просек 
до 19%, а според Ценовникот кој е составен дел на 
спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 284/1 од 15 мај 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: „Твик" — 
Книн, „Пламен" — Кропа, Товарна Вериг — Лесце, 
„Градац" — Валево, „Мин" — Сврљиг, РМК „Зе-
ница" — ООУР „Петар Драпшин" — Нови Сад, 
РМК „Зеница" — ООУР Мркоњиќ Град — Мр-
коњиќ Град, „Микрон" — Матуље, „Упис" ~ Ко-
њиц, „Утензилија" — Загреб, „Товил" — Љуб-
љана и „Механотехшгка" — Изола. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Металка" — Љубљана, „Техногвожѓар" — Нови 
Сад, „Жељпох" — Загреб, „Електрометал" — 
Белград, „Метал" — Бања Лука, „Фероелек-
тро" — Сараево, „Бродоматеријал" — Риека, 
,'»Меркур" — Крањ, „Гвожѓар" — Кралево, „Ме-
талсервис" — Белград, „Технопромет" — Бел-
град, „Феримпорт" — Загреб, „Руднап" — Белград, 
„Бродомеркур" — Сплит, „Агропродукт" — Субо-
тица, Ж Т П — Белград, Ж Т П — Сараево, Ж Т П — 
Загреб, ЖТП — Љубљана и „Куглекс" — Бел-
храд. 

453. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствен^ контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и/ 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЛА-

БОКО СМРЗНАТИ И ДОРАБОТЕНИ РИБИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 април 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за длабоко смрзнати и доработени 
риби, со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени. при постојните услови на 
продажбата, така што највисоките малопродажни 
цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) ослиќ режан 400 g 18 
2) ослиќ филети ЗОО g, 400 g и 500 g 30 
3) сардела со глава 500 g 16 
4) сардела без глава 500 g 18,70 
5) папалина 500 g 15 
6) папалина во ским-пакување 16 
7) скуша со глава 400 g 18 
8) скуша режана 400 g 18 
9) шарани 400 g 17 

10Ј хамбургер ЗОО g 29 
11) лигна режана во ским-пакувања 46,50 
12) сипа пакувана 28,50 
13) угор 37,40 
14) мормор 41 
15) панирани филети од ослиќ 34 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 430/1 и бр. 345/1, 2, 
3 од 8 мај 1974 година. 

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

Претставници на производителите: „Мирна" — 
Ровињ и „Адриа" — Задар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ле-
дои — Задар, „Љубљанске млекарне" — Љуб-
љана, ООУР Трговачка мрежа ПК „Мирна" — 
Ровињ, „Рибопромет" — Загреб и ПИК „Сом-
бор" — Сомбор. 

454. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-, 
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РИ-

БИЦИ КОНЗЕРВИ 
t 

1. Претставниците на производителите и прет* 
Ставниците на потрошувачите на 19 февруари 1974 
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година склучија и потпишаа Спогодба за промона 
па затечените цепи за рибини конзерви, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, и тоа 
за: 

1) производи ед ситни сини риби до 15% 
2) производи од скуша во масло до 13% 
3) мешани конзерви од скуша до 13% 
4) производи од туни на во масло ' до 25% 
5) мешани конзерви од т у ш т а до 25% 
6) други стерилни рибини конзерви до 15% 
7) посолени риби и преработки од риби до 25% 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 430/1 и бр. 345/1-2-3 
од 8 мај 1974 година. 

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

Претставници на производителите: „Деламарис" 
— Изола, „Адриа" — Задар, „Јадранка" — Вела 
Лука, „Нептун" — Комижа, „Сардина" — Пос-
тира, „Мардешић — Сали (Дуги Оток), „Мирна" 
— Ровињ, „Бродокомерц" — Риска, „Риба" — 
Риска, „Плава Лагуна" — Пореч, и „Рибарство" 
— Титоград. 

Претставници на купувачите-потропгувачи: „Сла-
вија" — Нови Сад, „Словенијацромет" — Нови 
Сад, „Меркатор" — Љубљана, „Мерко" — Де-
ље, Предузеќе робних куќа „Београд" — Бел-
град, „Центроколонијал" — Нови Сад, „Далма" 
— Сплит, „Центропромет" — Белград, „ПКБ Ко-
мерц" — Белград, „Баново Брдо" — Белград, 
„Јабука" — Белград, „Центрокооп" — Белград, 
„Нама" — Загреб, „Звијезда" — Загреб, „Трго-
промет" — Загреб, „Униконзум" — Загреб, „Ис-
храна" — Пула, „Агропродукт-Пуљанка" г -
Пула, „Центроколнијал" — Скопје, „Славија" — 
Скопје. „Јадран" — Неготин, „Импрес" — Ско-
пје, „Јадран" — Ровињ, „Колонијал" — Мари-
бор, „Центер" — Цеље, „Живила" — Краш, 

„Промет" — Врбоѕско и „Мирна" — Ровињ. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Спогодбата за проме-
на на затечените цени за азбестна лепенка, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 23/74, се поткрад-
&ала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ 

ЦЕНИ ЗА АЗБЕСТНА ЛЕПЕНКА 

1. Во точка 1 под 2 наместо бројот: „4.130" треба 
да стои бројот: „4.950". 

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 
16 мај 1974 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Спогодбата за проме-
на на затечените цени за металуршки кокс, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74, се п о т п а д -
нала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИ-

ТЕ ЦЕНИ ЗА МЕТАЛУРШКИ КОКС 

Во точка 4 на крајот се додаваат запирка и изо-
ставените зборови: „а ќе се применува од Наредниот 
ден од денот на потпишувањето на спогодбата". 

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 
16 мај 1974 година. 

По извшеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Спогодбата за4 про-
мена на затечените цени за леарски кокс, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74, се поткрадна-
ла долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИ-

ТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАРСКИ КОКС 

Во точка 4 на крајот се додаваат запирка и изо-
ставените зборови: ,,а ќе се применува од наредниот 
ден од денот на потпишувањето на спогодбата". 

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 
16 мај 1974 година. 

У К А з и 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, Претседателот на Републиката донесува 

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

РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА БИСАО 

Се назначува 
Божидар Станиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор «на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Гвинеја, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Гвинеја Бисао, со седиште во Конакри. 

II 

Сојузниот секретар за .надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 7 
30 април 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за надворешни 
работи се назначува Марко Врхунец, советник на 
Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 253 
8 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за надворешни 
работи се назначува Миљан Коматина, началник 
на Управата за меѓународна организација во Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи. 

Е. п. бр. 257 
8 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бие дик, е. р. 

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), .Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за надворешни 
работи се назначува Живан Берисављевиќ, совет-
ник на сојузниот секретар за надворешни работи. 

Е. п. бр. 254 
8 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за надворешни 
работи се назначува Борислав Бадурина, советник 
на сојузниот секретар за надворешни работи. 

Е. п. бр. 255 
8 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за надворешни 
работи се назначува Гојко Секуловски, советник на 
сојузниот секретар за надворешни работи. 

Е. п. бо. 256 
8 мај 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
'Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 26 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник во Сојузниот извршен совет се наз-
начува Бранислав Крстиќ, секретар на Комисијата 
за урбанизам и уредување на простор во Собра-
нието на СФРЈ. 

Именуваниот ќе ги врши работите што се од-
несуваат на следењето на состојбата и согледува-
њето на појавите во областа на заштитата и уна-
предувањето на човековата средина и просторното 
уредување. 

Е. п. бр. 252 
8 мај 1974 година-

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одликуваат: 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење За социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бажант Ђуре Вјекослав, Грандовец Феликса 
Феликс, Кепиц Јоже Мирко, Кушао Франца Пе-
тер, Просен Ивана Иван, Шуберт Петра Љубиша, 
Зу бич Теја Саво; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Брезар Франца Марјан, Модиц Карела Ирена, 
Жанплонг Матије Милан. 

Бр. 219 
20 декември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз. Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 

— за работата од посебно значење за бојевата 
готовност на Југословенската народна армија, а по 
повод дваесетгодишнината на работата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ремонтниот завод, Чачак. 

Бр. 221 
21 декември 1974 година 

Блград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

431. Наредба за измена и дополнение на 
Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти 
за увоз на стоки во 1974 година — — — 857 

432. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 857 

433. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Пег Spiegel" 857 

334. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Kleine Zeitung" 858 

435. .Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Der Spiegel" 858 

436. Правилник за бројот и составот на чле-
новите на посада на воздухоплови — — 853 

437. Правилник за траењето на работното 
време, на времето на летањето, бројот на 
полетувањата и слетувањата во текот на 
работното време и за должината на днев-
ниот одмор на членовите на посадата на 
воздухоплов — —- — — — — — 859 

438. Решение за спроведување на статистич-
кото истражување Попис на малцински-
те капацитети во стопанството (Трг-42) 860 

439. Решение за југословенските санд ар ди за 
гимнастички справи и спортски реквизити 861 

440. Решение за југословенскиот стандард за 
електрични апарати на возила — — 861 

441. Решение за југословенските стандарди од 
областа на пожарникарството — — — 861 

442. Решение за југословенските стандарди од 
областа на анодната оксидација на алу-
миниум и на алуминиумон легури — — 861 

443. Решение за југословенскиот стандард за 
бакар и бакарни легури — — — — 862 

444. Спогодба за промена на затечените цени 
за стаклена амбалажа за прехранбената 
индустрија — — — — — — — — 862 

445. Спогодба за промена на затечените цени 
за жичени производи — — — — — 863 

446. Спогодба за промена на затечените цени 
за електроди за заварување — — — 863 

447. Спогодба за промена на затечените цени 
за трговски, електрозаварени и ковано-
заварени синџири — — — — — 863 

448. Спогодба за промена на затечените цени 
за рибино брашно — — — — — 864 

449. Спогодба за промена на затечените цени 
за колофониум — — — — — — 864 

450. Спогодба за промена на затечените цени 
за изводни и разводни телефонски долап-
чиња, кабелски развод ници, дол апчиња 
за диспозитиви и за прибор за самоно-
СИВЈЈ кабли — — — — — — — — 864 

451. Спогодба за промена на затечените цени 
за рамно стакло — — — — — — 864 

452. Спогодба за промена на затечените цени 
за вијчени производи — — — — — 865 

453. Спогодба за промена на затечените цени 
за длабоко смрзнати и доработени риби 865 

454. Спогодба за промена на затечените цени 
за рибини конзерви — — — — — 865 

Исправка на Спогодбата за промена на зате-
чените цени за азбестна лепенка — — 866 

Исправка на Спогодбата за промена на зате-
чените цени за металуршки кокс — — 866 

Исправка на Спогодбата за промена на затече-
ните цени за леарски кокс — — — 866 

Укази — — — — — — — — — — 866 
Назначувања и разрешувања — — — — 867 
Одликувања — — — — — — — — — 868 

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. Попгг. фах 226. 
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ. Улица Јована Ристиќа бр. 1 <— 

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17 


