
Четврток, 30 ноември 1972 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 62 ГОД. XXVIII 

569. 

Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман 
XXXVIII, во врска со член 43 од Основниот закон 
за спречување и сузбивање на заразни болести 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/64), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА 

КОЛЕРА 

Член 1 
Заради заштита на територијата на Југославија 

од внесување на колера, лицата што патуваат во 
земјите во кои постои колера или во кои поради 
неповолната епидемиолошка ситуација постои опас-
ност од таа болест, се должни да се подложат на 
мерките за заштита од внесување на колера во 
Југославија. 

Член В 
Лицата што поединечно патуваат во земјите од 

член 4! на оваа уредба се должни: 
1) на јдоц^ 15 дена пред поаѓањето на патување 

да се вакцинираат против колера, со две дози вак-
цина; 

2) да имаат уверение за вакцинирањето против 
колера издадено во согласност со меѓународниот 
здравствен правилник; 

3) при враќањето во Југославија да се подложат 
на здравствен преглед и да останат под постојана 
медицинска контрола најмалку 5 дена; 

4) да се придржуваат кон пропишаните или 
наредените мерки и упатства од лекарите и орга-
ните надлежни за работите на санитарниот надзор 
за време на патувањето и по враќањето во земјата. 

Член 3 
Групни патувања од член 1 на оваа уредба се 

забранети. 
По исклучок, групни патувања во земјите од 

член 1 на оваа уредба може да одобри Сојузниот 
секретаријат за труд и социјална политика, само за 
службени цели и ако се исполнети условите од 
член 2 на оваа уредба. 

Одобрение за групни патувања е должен да 
прибави организаторот на патувањето. 

Член 4 
Земјите од член 1 на оваа уредба ги одредува 

Сојузниот секретаријат за труд "и социјална поли-
тика и за тоа ги известува надлежните органи за 
работите на здравството и за внатрешните работи. 

Член 5 
Поединечни пату ваша во Сзуди Арабија до 31 

декември 1973 година се забранети. 

Член 6 
Сојузниот секретаријат за труд и социјална 

политика и Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи ќе преземат мерки за спроведување на оваа 
уредба. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 196 
22 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е р. 

570. 

Врз основа на член 2 став 3 од Законот за 
преминување на државната граница и за движење 
во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65 и 12/67), на предлог од сојузниот секретар за 
внатрешни работи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ 
НА ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС НА ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ 

НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 

1. Во Одлуката за проширување на граничниот 
појас на одделни дедови на државната граница 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/65 и 10/69) во 
точка 1 под а) одредбата под 1 се менува и гласи: 

„1) 1000 метра западно од државната граница од 
устието на р. Бојана во Јадранско Море преку ос-
тровот Ада до западниот брег на десниот ракав 
на р. Бојана и понатаму по западниот брег на дес-
ниот ракав на р. Бојана до селото Св. Никола;". 

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

P. п. бр. 195 
22 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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571. 

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕ-
ВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ 

ВО 1972 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/72, 23/72, 27/72, 31/72, 33/72, 36/72, 38/72, 41/72, 43/72, 
44/72, 47/72, 57/72 и 61/72), во точка 2 одредбу под 1 
Репродукциони материјали, по редниот број 37 се 
додаваат два нови редни броја, кои гласат: 

,Реден Тарифен број Количина 
број на Царинска- Наименување 1 односно 

та тарифа вредност 

38 26.01/10-6 Концентрат^ на 
хром 4.110 тона 

39 27.01/2а Брикети од ка-
мен јаглен 5.000 тона". 

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

П. бр. 11029 
16 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, е. р. 

2) припадниците на милицијата и другите ра-
ботници на внатрешните работи што работат на 
контролата на патници, како и царинските работ-
ници вработени во пограничните места преку кои 
се врши меѓународен железнички- и друмски соо-
браќај односно на аеродромите и во луките и при-
стаништата отворени за меѓународен сообраќај; 

3) медицинскиот персонал во органите на сани-
тарната инспекција што врши санитарен надзор 
над патници и над средствата во меѓународниот 
сообраќај; 

4) угостителскиот персонал и персоналот вра-
ботен на одржување на чистотата во објектите на 
аеродромите и на другите гранични премини отво-
рени за меѓународен сообраќај. 

2. Вакцинирањето против колера на лицата од 
точќа 1 на оваа наредба ќе се изврши со две дози 
вакцина, според упатството на производителот на 
вакцината. 

3. Здравствените организации што ќе извршат 
вакцинирање на лицата од точка 1 на оваа наредба 
се должни да водат евиденција за вакцинираните 
лица и на секое вакцинирано лице да му издадат 
потврда дека е вакцинирано. 

4. Лицата наведени во точка 1 на оваа наредба 
се должни да се подложат на вакцинирање во рок 
од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба, како и по истекот на сеќои 6 месеци од 
денот на претходното вакцинирање против колера. 

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

6 бр. 3700/1 
24 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
труд и социјална 

политика, 
Вуко Драгашевић е. р. 

572. 

Врз основа на член 16 став 2 од Основниот за-
кон за спречување и сузбивање на заразните бо-
лести („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/64), сојуз-
ниот секретар за труд и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВАКЦИНИРАЊЕ ПРОТИВ 
КОЛЕРА НА ЛИЦАТА ШТО ДОАЃААТ ВО ДОПИР 

СО ПАТНИЦИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ 
СООБРАЌАЈ 

1. Заради заштита од колера, ќе се вакцини-
раат против колера сите лица што на граничните 
премини, на аеродромите и во луките и приста-
ништата отворени за меѓународен железнички, 
друмски, воздушен, поморски и речен сообраќај по 
службена должност доаѓаат во непосреден допир со 
патници во меѓународниот сообраќај или со нивни 
предмети, и тоа: 

1) сообраќајниот персонал вработен на објекти 
на меѓународниот железнички, друмски, воздушен, 
поморски и речен сообраќај и персоналот на погра-
ничните железнички и автобуски станици, аеро-
дроми, луки и пристаништа отворени за меѓунаро-
ден сообраќај; 

573. 

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 „FRANKFURTER ALGE-

MEINE ZEITTJNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung'' број 263 од 11 ноември 1972 година, кој 
излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојуз-
на Република Германија. 

Бр. 650-1-22/82 
21 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 
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574. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПИШУ-

БАЧКИ МАШИНИ 

1. Врз увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви од Царинската тарифа — 
специфична опрема што се користи во производ-
ството на пишувачки машини, наместо царинските 
стапки предвидени во Царинската тарифа односно 
во Решението за одредување на пониски царински 
стапки за увоз на стоките за кои е предвиден ца-
рински контингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/72), ќе се применуваат следните царински стапки: 

84.45/1а 

84.45/16-1 

84.45/16-2 

84.45/1в-1 
Тарифен Наименување Царинска 

број стапка 
1 2 3 

84.45/1В-4 
82.05/1е Други изменливи алати од прости 

метали за машини алатки 
Ех. 
Изменливи алати за исекување и 
свиткување за автомати за фино 
штанцување 10 

81.10/3 Центрифуге леи пумпи 
Ех. 
Центрифугални блок-пумпи со 
програмирана работа, отпорни на 
базични и киселински раствори 
што се употребуваат во галвани-
зацизата 10 

84.17/1 ѓ Ј&зшини и уреди за парење и су-
шење 
Ех. 
— Машини за сушење делови на 

пишувачки машини 10 
— Кабина за сушење делови на 

оклопот на пишувачки маши-
ни 10 

84.18/2а-1 Други индустриски центрифуги 
за течност 
Ех. 
Индустриски центрифуги за су-
шење галванизирани делови на пи-
шувачки машини 10 

84.21/3 Други апарати за распрашување 
течности, со пумпи, за разни цели 
Ех. 
Апарати за распрскување боја врз 
делови на пишувачки машини 10 

84.22/5а Други транспортери со гумена или 
челична лента врз база на дви- 84.45/2а-5 
жење на лентата, со сопствен по-
гон 
Ех. 
Висечки транспортери со подвиж-
на челична лента и со сопствен 
погон за транспорт на делови на 
оклопот на пишувачки машини 84.45/26-4 
во лакирарница, без челична кон-
струкција 10 

84.43/1 Машини за леење под притисок 
Ех. 
Машини за леење под притисок 
на делови на пишувач™ машини 10 

84.45/1в-6 

84.45/2а-3 

84.45/2а-4 

Воздушни чекани, ковачки маши-
ни, машини за заковување и авто-
мати за ковање 
Ех. 
Машини за заковување делови на 
пишувачки машини 10 
Преси со механички погон 
Ех. 
Автоматски ексцентар-преси за 
фино штанцување на делови на 
пишувачки машини (на буквени 
лостови, меѓулостови, носачи на 
пили и др), со автоматско дода-
вање на лента и со автоматско ис-
фрлување 10 
Преси со хидрауличен погон 
Ех. 
Автоматски хидраулични преси 
за фино штанцување на делови на 
пишувачки машини (на буквени 
лостови, носачи на пили и др.), 
со автоматско исфрлување 10 
Машини за обработка со дефор-

мација — свиткување, рамнење и 
отсекување на лим 
Ех. 
Машини за свиткување и исправу-
вање на лим во подготовката на 
материјали за фино штанцување 
на делови на пишувачки машини 10 
Машини за обработка со дефор-
мација, за ладно обликување 
Ех. 
— Автоматски машини за изработ-

ка на пружински спој ници од 
жица, со обликување на ладно 10 

— Автоматски машини за изработ-
ка на ринглички (прстени) за 
заварување, од жица, легура на 
сребро, со обликување на ладно 10 

Други машини за обработка со 
деформација 
Ех. 
Автоматски машини за распоре-
дување (рајбување) на буквени 
лостови 10 
Машини за обработка со симну-
вање на струганог — стругови 
Ех. 
Автоматски револвер-стругови за 
обработка на сегментки делови на 
пишувачки машини 10 
Машини за обработка со симну-
вање на струганки — стругово! 
автоматски со едно вретено, ко-
шарци и со програмско управува-
ње 
Ех. 
Автоматски едновретени стругово! 
со програмско управување за об-
работка на делови на пишувач™ 
машини 10 
Машини за обработка со симнува-
ње на струган™ — други 
Ех. 
Автоматски повеќевретени струго-
ви со програмирано управување 
за обработка на делови на пишу-
вач™ машини 10 
Машини за обработка со симну-
вање на струган™ — дупчалки 
Ех. 
Специјални и координантни дуп-
чалка! за дупчење дупки и за за-
доцнување на делови на пишувач-
ки машини 10 
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84.47/1 а 

84.47/12 

84.48/1 

84.49/1 

84.50/2 

84.59/2К 

84.45/2в-1 Брусилки за кружна обработка, 
надворешна и внатрешна 
Ex. 
Бруоилки за кружна обработка, 
надворешна и внатрешна, на де-
лови на пишувачки машини 10 

84.45/2в-2 Брусилки за рамно брусење 
Ех. 
Брусилки за рамно брусење на де-
лови на пишувачки машини 10 

€4.45/2в-4 Специјални брусилки 
Ех. 
Специјални прецизни брусилки 
за брусење делови на пишувачки 
машини 10 

84.45/2д-1 Машини за обработка со симну-
вање на струган™ — глодалки, 
вертикални, хоризонтални и уни-
верзални 
Ех. 
Универзални гл од алки за обработ-
ка на делови на пишувачки ма-
шини 10 

84.45/2д-2 Глодалки портални и со програм-
ско управување 
Ех. 
Глодалки со програмско управува-
ње за обработка на делови на пи-
шувач™ машини 10 

84.45/2д-3 Копирни и специјални гл од алки 
Ех. 
Копирни и специјални гл од алки 
за обработка на делови на пишу-
вач™ машини 10 

84.45/2е-2 Машини за обработка со симну-
вање на струган™ — пили цирку-
ларни и специјални 
Ех. 
Специјални автоматски циркулар-
ен пили за брзо и прецизно се-
чење на профилни материјали за 
делови на пишувач™ машини 10 

84.45/2ж Специјални машини за обработка 
со симнување на струган™ 
Ех. 
Специјални машини за врежување 
навои и за рердосување печати на 
делови на пишувач™ машини, со 
програмско управување 10 

84.45/2и Машини за обработка на озабени 
елементи 
Ех. 
Специјални машини за изработка 
на озабени делови на пишувач™ 
машини 10 

84.45/2Ј Специјални автомати за обработка 
со симнување на струган™ 
Ех. 
Специјални автомати за обработка 
на делови на пишувач™ машини 10 

84.45/2К Машини за обработка со симну-
вање на струган™ — лепување и 
полирање 
Ех. 
Специјални машини со електронско 
управување и со микроскоп за ле-
пување на резни алати од тврд 
метал во производството на дело- 85.11/3 
ви на пишуван™ машини 10 

84.45/2л Други машини за обработка со 
симнување на струганки 
Ех. 
Машини за изработка на навој ни-
ци на делови на пишувач™ ма- ~ 
шини 10 

84.60/2 

85.01/16-1 

85.02/5 

85.ll/la 

Преси за пресување на пластични 
материи — обични 
Ех. 
Автоматски преси за пресување на 
пластични делови на пишувач™ 
маши™ 
Други машини за обработка на вул-
канизиран каучук 
Ех. 
Автоматски машини за брусење 
гума на валјаци на пишувач™ 
машини 
Делови и прибор наменет за упо-
треба исклучиво или главно за ма-
шините од тар. број 84.45 што се 
наведени во ова решение 
Алати за рачна употреба со пнеу-
матски погон 
Ех. 
Рачни пнеуматски вовртувачи за 
монтажа на склопови на пишува-
чки машини 
Апарати за заварување и лемење, 
обични 
Ех. 
Апарати за гасно лемење на делови 
на пишувач™ машини 
Други неспоменати машини 
Ех. 
— Уреда за галванизација на де-

лови на пишувач™ машини 
— Машини за одмастување на де-

лови на машини за пишување со 
помош на трихлор етилен 

— Машини со кружен трансфер 
за монтажа на склопови на т а -
син на пишувачки машини 

— Уреди за бондерување (оксидна 
заштитна превлека) на делови 
на пишувач™ машини 

— Вибрирачки и ротирачки тапа-
ни за симнување на остри ра-
бови со—помош на абразивни 
материјали на делов** на пишу-
вач™ машини 

Други калапи за леење на ме-
тали 
Ех. 
Калапи за леење на шасии и на 
други делови на пишувач™ ма-
шини под притисок 
Претворувачи — конвертори, ро-
тациони 
Ех. 
Ротациони претворувачи за рачни 
пнеуматски алати при монтажа на 
делови на пишувач™ машини 
Електромагнетски глави за дига-
ње на рачни пнеуматски алати на 
монтажна лента на пишувач™ 
машини 
Индустриски електрични печки 
греани со отпор 
Ех. 
Индустриски ^електрични печки 
греани со отпор за топење легура 
на алуминиум од која се пресуваат 
делови на пишувач™ машини 
Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ех. 
Машини и апарати за заварување, 
летување и спојување челични 
букви на лостови и за меѓусебно 
спојување на елементи на делови 
на пишувач™ машини 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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90.12/1 Оптички микроскопи со големи зго-
лемувања, за индустриска микро-
скопија 
Ех. 
Оптички индустриски микроскопи 
за контрола на изработката на де-
лови на пишувачки машини 10 

90.15 Ваги со осетливост 5 центиграма 
или помалку, со или без тегови 
Ех. 
Ваги за мерење со броење на де-
лови на пишувач™ машини, со 
осетливост под 5 центиграма 10 

90.16/3 Инструменти и апарати за разни 
проектирана на профили и за 
мерење на профили 
Ех. 
Профил-проектори за контрола на 
течноста на профили на делови 
на пишувач™ машини 10 

Ѕ0.16/6 Други инструменти за мерење и 
контрола 
Ех. 
Калибарници за мерење и контро-
ла на делови на пишувач™ ма-
шини 10 

90.22/1 Машини и апарати за испитува-
ње на метали 
Ех. 
Апарати за испитување на тврд ос-
та на делови на пишувач™ ма-
шини 10 

90.22/3 Други апарати за испитување на 
тврдоста на други материјали 
Ех. 
Апарати за испитување на тврд ос-
та на гумени делови на пишувајќи 
машини 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,»Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1971 година. 

Бр. 3-11576/1 
8 ноември 1972 година 

Белград 
Coivco4 секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

575. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 и 
30/69), во согласност со сојузниот секретар за сто-
панство и со сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, директорот на Сојузниот завод за цени из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА 
ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната 
давачка при увозот на одделни земјоделски и 
прехрапбрени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/71, 15/71, 17/71, 19/71, 21/71, 48/71, 51/71, 54/71, 
56/71, 60/71, 3/72, 20/72, 38/72, 39/72 и 57/72) во точка 
1 одредбата под 109 се менува и гласи: 
„109) 10.06/16, 2а и б Ориз излупен и друг во износ 
од 1,00 динари за 1 килограм.**. 
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2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 17-897/1 
16 ноември 1972 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за цени 
Вјекослав Лацковић, е. p. 

576. 

Врз основа на член 17 став 3 и член 62 точка 2 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и на народните бан™ на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/72), 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 КРАТКОРОЧНО^ 
КРЕДИТИРАЊЕ 

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, 23/71, 17/72, 35/72, 
45/72, 57/72 и 60/72) во точка 4 став 1 во одредбата 
под 8 процентот: „20°/о" се заменува со процентот: 
„70%". 

Во одредбата под 9 процентот: „20W се заменува 
со процентот: „40°/о", а по зборовите: „под условите" 
се додаваат зборовите: „од странскиот купувач да е 
наплатен аванс од најмалку 10®/о од вредноста на 
продадените стоки и". 

Во став 2 на крајот се додава ное текст, кој 
гласи: „По исклучок, рокот за враќање на кредитот 
може да се продолжи и над 120 дена, а најмногу до 
две години, ако кредитот е даден за извоз на опрема 
од домашно производство што домашните претпри-
јатија ја извезуваат и вградуваат во инвестициони 
објекти во странство, под услов: 

— изведувањето на инвестиционите работи во 
странство домашното претпријатие — изведувач да 
го добило на меѓународна лицитација; 

— со договорот за кредитот да е прецизно одре-
дена цената на извезената опрема, како основ на 
кредитот, и учеството на таа цена во вкупната вред-
ност на договорените работи во странство намалено 
за износот на авансот и на евентуалните други пла-
ќања односно давања во натура што втасале пред 
извозот на опремата; 

— со договорот за кредитот да е предвидено 
враќање на кредитот според одредената динамика, 
во согласност со договорената динамика на напла-
тата на извршените работи во странство, со тоа што 
одделните отплати да се сразмерни на учеството на 
цената на извезената опрема во вкупната вредност 
на извршените работи и крајниот рок за отплата на 
кредитот да не е подолг од две години од денот на 
царинењето на извезената опрема; 

— банката да се обврзе дека искористениот из-
нос ка кредитот ќе и го враќа на народната банка 
на републиката односно на народната банка на ав-
тономната покраина, во согласност со динамиката на 
наплатата што ја договорила со корисникот на кре-
дитот." 

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

О. бр. 90 
22 ноември 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић с. р. 

577. 

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Зако-
нот за кредитните работи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/72), Советот на гувернерите 
на Народната банка на Југославија, во согласност 
со Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАНСКИ ФИНАНСИСКИ 
И БАНКАРСКИ КРЕДИТИ И ПО СТРАНСКИ ДЕ-

ПОЗИТИ 

1. Во Одлуката за височината на депозитот по 
странски финансиски и банкарски кредити и по 
странски депозити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72) точка 3 се брише. 

2. Точка 4 се менува и гласи: 
„4. Височината на депозитот изнесува 75% од 

износот на кредитот односно на странскиот депо-
зит, без оглед на должината на рокот за отплата 
на кредитот односно периодот за кој се прима де-
позитот. 

Отплатување^ на финансиските кредити може 
да почне најрано по истекот на 24 месеци од денот 
на користењето," 

3. Оваа одлука нема да се применува врз склу-
чените финансиски и банкарски кредити и стран-
ски девизни депозити што до денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука се уредно регистрирани кај 
надлежната народна банка на републиката или на-
родната банка на автономната покраина, и за кои 
до тој ден се уплатени пропишаните депозити, во 
смисла на одредбите од Одлуката за височината на 
депозитот по странски финансиски и банкарски 
кредити и по странски депозити (,',Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/72). 

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

О. бр. 92 
24 ноември 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за начи-^ 
нот за утврдување на просечната годишна вредност 
на залихите и за начинот за утврдување на сопстве-
ните средства и на кредитите за -крајни обртни 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/72) се 
потпаднале долунаведенмте грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПРОСЕЧНАТА ГОДИШНА ВРЕДНОСТ 
НА ЗАЛИХИТЕ И ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И НА КРЕ-

ДИТИТЕ ЗА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА 

Во точка 3 став 1 под 2 по зборовите: „на стоки 
за извоз" се додаваат по погрешка изоставените 
зборови: „и реесконтните кредити за покритие на 
залихите во земјоделството". 

Во образецот Утврдување на просечните залихи 
во 197 години — ТОС-1, во заглавјето на колоната 
11, по зборовите: „стоки за извоз" се додаваат збо-
ровите: „и реесконтни кредити". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, 24 
ноември 1972 година, Белград. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Листата на царински-
те основици за патнички автомобили, камиони, мо-
торцикли и мопеди што југословенски и странски 
државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од 
странство, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
48/72, се лоткраднале долунаведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА 
ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ, КАМИОНИ, МОТОР-
ЦИКЛИ И МОПЕД!! ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И 
СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕ-

СУВААТ ИЛИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО 

1. Во точка 1 во делот I. За патнички автомобили 
1) Марка „Alfa Romeo" (Италија): 
— во редниот број 4, во колона 2, по зборот: 

„Giulia" наместо: ,,ZT" треба да стои: „TZ"; 
— во редниот број 12, во колона 2, по зборот: 

„Spider" треба да се додаде по погрешка изоставе-
ниот збор; „Veloce"; 

— во редниот број 13, во колона 2, наместо збо-
рот: „Spider" треба да стои: „Sprint"; 

2) Марка „Citroen" (Франција): 
— во редниот број 19, во колона 3, наместо бро-

јот: „2195" треба да стои: „2175"; 
— во редниот број 61, во колона 6, наместо 

бројот: „31.066" треба да стои: „51.066"; 
— во редните броеви 86, 87 и 88, во колона 2, 

наместо: „СЅ" треба да стои: „GS"; 
3) Марка „Fiat" (Италија): 
— во редниот број 59, во колона в, наместо бро-

јот: „20.809" треба да стои: „30.809"; 
4) Марка „Ford" (Сојузна Република Германија): 
— во редните броеви 31, 32, 33 и 34, во колона % 

наместо зборот: „Eksport" треба да стои: „Escort"; 
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5) Марка „Mercedes Benz" (Сојузна Република 
Германија): 

—* во редниот број 78, во колона 2, наместо збо-
ровите: „спортска кола" треба да стои: „Roadster"; 

6) Марка „Opel" (Сојузна Република Германија): 
— во редниот број 213, во колона 6, наместо 

бројот: „34.328" треба да стои: „34.382"; 
— во редниот број 228 во колона 6, наместо 

бројот: „42.733" треба да стои: „42.869"; 
7) Марка „Renault" (Франција): 
— во редниот број 20, во колена 6, наместо бро-

јот: „19.882" треба да стои: ,19 282"; 
8) Марка „Volvo" (Шведска): 
—- во редниот број 14, во колона 2, наместо бро-

јот: „154" треба да стои: „145"; 
9) Марка „Volkswagen" (Сојузна Република Гер-

манија): 
— во редниот број 52 во колона 2, наместо бро-

јот: „113 011" треба да стои: „113 031"; 
— во редниот број 53 во колона 2, наместо бро-

јот: „117 031" треба да стои: „117 031, 1500,". 
2. Во точка 1 во делот II За камиони 
1) Марка MAN (Сојузи^ Република Германија): 
— во редните броеви 38 и 39, во колона 2, на-

место бројот: „10.210" треба да стои: „1.070"; 
~ — во редниот број 67, во колона 2, наместо збо-

ровите: „со стандардна кабина" треба да стои: „со 
трамбус-кабина"; 

<— во редниот број 105, во колона 4, наместо бро-
јот: „8640" треба да стои; „8460"; 

2) Марка „Mercedes Benz" (Сојузна Република 
Германија): 

— во редниот број 29, во колона 5, наместо бро-
јот: ДОО" треба да стои: „НО"; 

— во редниот број 82, во колона 2, зборот: „от-
ворен" треба да се брише; 

— во редниот број 83, во колона 2, наместо збо-
ровите: „камион отворен со страници и дупла каби-
на" треба да стои: „камион со дупла кабина"; 

— во редниот број 92, во колона 2, наместо бро-
јот: „719" треба да стои: „710"; 

— во редниот број 110, во колона 2, наместо 
бројот: „1517" треба да стои: „1513"; 

3) Марка „ОМ" (Италија): 
— во редниот број 25, во колона 7, наместо бро-

јот: „10.382" треба да стои: „100.382"; 
— во редниот број 26, во колона 7, наместо бро-

јот: „90 854" треба да стои: „98.154"; 
4) Марка „Volkswagen" (Сојузна Република 

Германија): 
— во редниот број 23, во колона 2, наместо бро-

јот: „265" треба да стои: „365"; 
— во редниот број 37, во колона 2, наместо бро-

јот: „265" треба да стои: „365"; 
— во редниот број 38, во колона 2, наместо бро-

јот: ,Д65 212" треба да -стои: „365121"; 
— во редниот-број 45, во колона 2, наместо бро-

јот: „265" треба да стои: „261". -
Од Сојузната управа, ра. царини, 3 ноември 1972 

година Белград. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Штрок Изидор, Угарковић Стипе; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Басарић Спасо, Баук Марко, Биговић Милан, 
Црнолатац Пајо, Драгаш Илија, Ђурић-Видовић Ан-
чика, Главина Мирко, Хорват Фрањо, Храбар Јере, 
Ивковић Стево, Јаворчић Фрањо, Лучин Иван, Мар-
тиновић Милан, Матковић Динко, Милеуснић Бо-
сиљка, Миличевић-Чулинг Злата, Милошевић Анте, 
Муврин Иван, Покае Иван, Релић Јово, Ркман Ду-
шан, Шупе Лука, Трбовић Никола, Унгар арх. Па-
вао, Виловић Данијел, Вујић Ђуро; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Борјан-Јурин Луција, Петров Алфонз, Смолчић 
Фрањо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Јадан Иван, Курен Милан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цигут-Флисар Ирма, Докманић Славко, Тршић 
Љубомир, Иванишевић Фрањо, Кнежевић Милан, 
Nonveiller d-r inz. Ervin, Пелајић Војислав, То-
масовић Тадија; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бишкуп Иван, Бокор Матија, Бу кал Јосип, Гоја 
Станко, Хлевњак Иван, Клаић Фрањо, Клоц Адам, 
Контрец Стјепан, Маренић Мијо, Никић Јосип, Пав-
линић-Чивић Агата, Пушкарић Габро, Томашић 
Станко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Абрамовић Игнац, Берковић Марин, Думбовић 
Јосип, Гергели Еуген, Хамповчан Фрањо, Јовановић 
Божидар, Кокот Иван, Крајник Алојз, Мишчевић 
Стево, Модрић Томо, Поповић Милан, Прибанић 
Винко, Распар Т а ф а е ^ Романић Винко, Сабљак 
Драго, Сингер Златко; 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН BEHElt 

Бабић-Шапина Мирослава, Бе линић Ивица, Бе« 
линић Јосип, Бенцик Еуген, Бокор Драгутин, Бола« 
рић Стјепан, Борић Петар, Братковић Вилим, Цфо* 
вечки Иван, Цесар-Прескар Злата, Циндрић Јуре, 
Цота Јаков, Чебулар Бранко, Чичић Мијо, Делпонт 
Антун, Девиде Владимир, Дучић Миљенко, Дух Фра-
њо, Дванајшчак Игнац, Филипај Едуард, Глешић 
Антун, Грил Томо, Хорват Рудолф, Хренић Мирко, 
Хукман Томо, Јеловчан Рудолф, Јелу сић Милан, 
Јерговић Иван, Јуранић Јосип; 

Кехлер Зорко, Клаић Здравко, Коцх Алојзије, 
Кодба Иван, Костањевечки Стјепан, Кошић Валент, 
Ковач-Кончан Анкица, Ковачић Ђуро, Кранжелић 
Драго, Крековић Антун, Крековић-Коштарић Мари-
ја, Лесковац Антун, Мајерић Иван, Мајсен Мијо, 
Мартинко инж. Божидар, Мазник Стјепан, Медве-
дец Мијо, Месаров Бранко, Мијић Ђуро, Милетић 
Штефица, Молнар Перо, Мрзљак Јосип, Муцак Јо-
сип, Мунђар Ђуро, Ортолан Петар, Павић Игнац, 
Пелеск Стјепан, Перић Славко, Посуда Стјепан, Пре-
мужић Јосип, Пустишек Камило; 

Рагуш Мато, Ракић Душан, Ракитничан Мато, 
Разумовић Владимир, Ребровић Мијо, Ребровић 
Стјепан, Реффи Станко, Сариђа Велимир, Спаић 
Вјекослав, Сребачић Људевит, Шафран Славко, 
Шебаљ Ђуро, Шемен Иван, Шимић Ивица, Шоћ 
Дејан, Ткалец Антун, Томац Антун, Туркал^ Драго, 
Угрик Стјепан, Вида Фрањо, Водолија Мато, Бу-
ринец Јосип, Зец Стјепан, Зрна Иван; 

за особени заслуги на делото ширење на братс-
твото и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ЗЕНЕЦ 

Павлинић Вјекослав; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Падров Светозар; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Смољановић Драгутин, Уроић Рудолф; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Беговић Мато, Белобрк Радован, Бенко Иван, 
Боштјанчић Борис, Брлетић Иван, Бубеник Владо, 
Бутковић Владо, Чаљкушић Марко, Ђумић Драго-
љуб, Ерцеговац Лука, Хорват Владимир, Јагарић 
Иван, Јарец Славко, Југовић Мијо, Калач Иван, 
Кошчал Рудолф, Кожалскћ Славко, Крањчец Стје-
пан, Кучинец Иван, Кувеждић Бартол, Ловрековић 
Јосип, Лу гарић Јосип; 

Мандић Иван, Маричић Никола, Маричић Звон-
ко, Маријашевић Бруно, Мажар Јуре, Месић Ми-
лан, Мишетић-Блажић Љерка, Новина Драго, Огри-
зек Марко, Омрчен Божидар, Пезић Драган, Пуљко 
Иван, Радић Андрија, Рак Борис, Рудеж Антун, 
Смречки Стјепан, Срдар Јосип, Шафран Никола, 
Шилић Здравко, Шпехар Павао, Томасини Златко, 
Тушек Стјепан, Урбан Едо, Вешлигај Славко, Вучић 
Данко, Вук Јосип, Вукмановић Милентије. 

Бр. 3 
25 јануари 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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569. Уредба за мерките за заштита од внесу-
вање на колера — — — — — — — 1145 

570. Одлука за измена на Одлуката за проши-
рување на граничниот појас на одделни 
делови на државната граница — — — 1145 

571. Наредба за дополнение на Наредбата за 
утврдување на стоковните контингенти и 
девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1972 година — — — — — — — 1146 

572. Наредба за задолжително вакцинирање 
против колера на лицата што доаѓаат во 
допир со патници во меѓународниот соо-
браќај — — — — — — — — — 1146 

573. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на вессникот „Frankfurter 
Allgemedne Zeitung" — — — — — — 1146 

574. Решение за , одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во производството на пи-
шувачки машини — — — — — — 1147 

575. Наредба за измена на Наредбата за висо-
чината на посебната давачка при увозот 
на одделни земјоделски и прехранбени 
производи — — — — — — — — 1149 

576. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за регулирање на односите на де-
ловните банки со Народната банка на Ју-
гославија по работите на краткорочното 
кредитирање — — — — — —. — 1149 

577. Одлука за измени на Одлуката за висо-
чината на депозитот по странски финан-
сиски и банкарски кредити и по странски 
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Исправка на Упатството за начинот за утвр-
дување на просечната годишна вредност 
на залихите и за начинот за утврдување 
на сопствените средства и на кредитите за 
трајни обртни средства — — — — — 1150 

Исправка на Листата на царинските основици 
за патнички автомобили, камиони, мотор-
цикли и мопеди што југословенски и 
странски државјани ги увезуваат, внесу-
ваат или примаат од странство — — — 1150 
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