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посебни изданија и огласи 608-3-291 -2 

Четврток, 2 
БЕЛГРАД 
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296. 

Врз основа на член #31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на 'цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
ОДНОСНО ТАРИФИ ЗА ОДДЕЛНИ УСЛУГИ ВО 

ПОШТЕНСКИОТ СООБРАЌАЈ 

1. Претпријатијата на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај своите важечки це-
ни односно тарифи за обични писма и дописни кар-

• тички во внатрешниот поштенски сообраќај можат 
да ги зголемат, и тоа: 

1) за писмо до 20 g тежина — на 0,80 динари; 
2) за писмо над 20 до 50 g тежина — 

на — — — — — — — — — — 1,10 динари; 
3) за писмо над 50 g тежина, за се-

кои понатамошни 50 g или дел од таа 
тежина — на — — — — — — — 0,25 динари; 

4) за дописни картички — на — — 0,50 динари; 
2. Цените односно тарифите за поштенските ус-

луги во меѓународниот сообраќај можат да се зголе-
мат во просек до 38%, а според Решението за од-
редување на единствените цени за поштенските, те-
леграфските и телефонските услуги во меѓународ-
ниот сообраќај, што г.о усвои Собранието на Заедни-
цата на Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони на 20 април 1971 година. 

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

P. п. бр. 95 
15 јуни 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

297. 

Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман 
XXXVUI („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71), а за-
ради спроведување на член 35 од Законот за орга-
низацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ, ДНЕВНИЦИТЕ И ПАТНИТЕ 
ТРОШОЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 

ПРАВЕН СОВЕТ И НА СОЈУЗНИОТ 
ЕКОНОМСКИ СОВЕТ 

1. Претседателите и членовите на Сојузниот пра-
вен совет и на Сојузниот економски совет, како и 
на нивните работни тела, имаат право на надоместок 
за учество на седници на советите и на нивните ра-
ботни тела во износ од 150 динари дневно. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, на претседателите на советите не им припаѓа 
надоместок според тој став ако за вршењето на 
функцијата на претседател примаат постојан надо-
месток. 

Износот на надоместокот од став 1 на оваа точка 
го содржи и надоместокот за работата на приготву-
вање и проучување на материјалите во врска со 
прашањата што се на дневен ред на седниците на со-
ветите и на нивните работна тела. 

2. Претседателите и членовите на советите од 
точка 1 на оваа одлука, како и на нивните работни 
тела, имаат право на дневници и на надоместок на 
патните трошоци кога по покана патуваат заради 
учествување на седниците на советите односно на 
нивните работни тела или заради извршување на 
други задачи за -потребите на советите. 

Лицата од став 1 на оваа точка имаат право на 
дневници за деновите поминати надвор од местото 
на постојаното живеење во износ од 150 динари, на 
надоместок на патните трошоци за превоз со желез-
ница и користење на кола за спиење, со автобус, со 
брод или со авион, односно на надоместок на тро-
шоците за користење на сопствен патнички автомо-
бил во износ од 0,60 динари по минат километар во 
одење и враќање, 

Право на дневници и на надоместок на патните 
трошоци според став 2 на оваа точка имаат и прет-
ставниците на општествено-политичките заедници, 
на нивните тела и органи, на општествено-политич-
китег работните и други организации и поединци ко-
га по покана присуствуваат на седниците на советите 
и на нивните работни тела или кога по одлука па 
претседателот патуваат заради извршување на дру-
ги работи. 

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

P. п. бр. 96 
13 јуни 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бие дик, с.р. 

298. 

Врз основа на член 5, во врска со член,2 од 
Законот за извршување на Буџетот на федерација-
та за 1972 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/71) и точка 2 под 15 од Уставниот амандман XXX, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВА-
ТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1972 
ГОДИНА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Во Одлуката за условите и за начинот на ко5-
ристењето на средствата на Буџетот на федерација-! 



Страна 606 — Број 31 

та за 1972 година за зголемување на личните доходи 
на работниците во органите на федерацијата („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 23/72) во точка 2 став 2, 
во одредбата под 4 на крајот точката и запирката се 
заменуваат со точка, а одредбата под 5 се брише. 

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

P. п. бр. 97 
15 јунк- 1972 година 

- Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

299. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА МАКСИМИ?АЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРО-

ИЗВОДИ 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, 12/72, 17/72, 19/72, 24/72, 
26/72, 28/72 и 30/72) во точка За ст. 2 и 3 се бришат. 

2. Точка Зд се брише. 
3. Во точка Зе ст. 3 и 4 се бришат. 
4. Во точка Зи ст. 2 и 3 се бришат. 
5. По точка Зп се додаваат десет нови точки, 

кои гласат: 
„Зр. Цените на комуналните услуги, на услугите 

на превоз на патници во градскиот сообраќај, на 
станарините и закупнините (во понатамошниот текст: 
комуналните услуги) остануваат под непосредна оп-
штествена контрола на цените, што ја спроведуваат 
органите на општините, според поблиски мерила, 
критериуми и услови што ќе ги одреди надлежниот 
орган на републиката односно на автономната по-
краина. 

Со мерилата односно со критериумите од став 1 
на оваа точка може да се овозможи зголемување 
на цените на комуналните услуги што постоеле на 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа 
најмногу до 8 °/о во просек во секоја општина. По 
исклучок, во одредени општини може да се одобри 
зголемување на цените на комуналните услуги и во 
поголем процент под услов вкупното зголемување 
на цените на комуналните услуги во републиката 
односно во автономната покраина да не премину-
ва 83/с. 

Во границите на просекот од став 2 на оваа то-
чка општината може да одобри соодветно зголему-
вање на цените за одделни видови комунални услу-
ги, зависно од политиката на развојот на тие услуги, 
од оптоварувањето на стопанството, од побрзиот раз-
вој на општествениот сектор во тие области и од 
политиката на заштитата на стандардот на населе-
нието со пониски лични примања, а согласно со ус-
ловите од став 1 на оваа точка што ќе ги одреди 
надлежниот орган на републиката односно на авто-
номната покраина. 

Зе. Производителските работни организации мо-
жат да ги зголемат своите постојни продажни цени 
за следните производи: 

1) ленено и конопово влакно — најмно-
гу до 20°/о 
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2) цел-влакно — најмногу до 14% 
3) рајон предиво и корд — најмногу до 22% 
4) полиакринитрилно влакно — најмно-

гу до 10% 
5) предива од ликовидни и тврди влакна 

— најмногу до 14%» 
6) ткаенини, конопи и јажарија израбо-

тени од памучно кардирано, вигоњ предиво и 
предива од ликовидни и тврди влакна, техни-
чки ткаенини и вал јани фил ЦОБИ — најмногу 
до ^ 8% 

7) ткаенини и конец изработени од рајон 
предиво — најмногу до 4'°/о 

Зт. Производителските работни организации мо-
жат да ги зголемат своите постојни продажни цени 
за следните производи: 

1) за крупна сурова кожа — најмногу до 35% 
2) за крупна преработена кожа — најмно-

гу до 22% 
Зќ. Работните организации што произведуваат 

вештачки ѓубриња ги формираат продажните цени 
на азотните ѓубриња така што тие да можат да из-
несуваат најмногу 3,328 динари за еден килограм 
активна хранлива материја на азот (N). 

Работните организации што произведуваат веш-
тачки ѓубриња ги формираат продажните цени на 
фосфорните ѓубриња во прав така што тие да можат 
да изнесуваат најмногу 2,740 динари за еден килограм 
активна хранлива материја на фосфор (Р2О5) рас-
творлив© во вода и во лимонска киселина. 

Работните организации што произведуваат ме-
шани и комплексни ѓубриња ги формираат продаж-
ните цени на тие ѓубриња калкулативно, и тоа: 

1) за 1 kg хранлива материја на азот во мешани 
и комплексни ѓубриња може да се засмета до 3,328 
динари; 

2) за 1 kg хранлива материја на калиум (К2О) 
во мешани и комплексни ѓубриња може да се зас-
мета до 1,201 динар; 

3) кај мешани и комплексни ѓубриња за 1 kg ак-
тивна материја на фосфор (Р2О5) растворлива во 
вода може да се засмета до 2,990 динари, а раствор-
лива во лимонска киселина — до 2,740 динари; 

4) за трошоците на преработката и гранулира-
њето кај мешаните и поединечните фосфорни ѓубри-
ња може да се засмета до 90 динари за една тона, а 
кај комплетните — до 160 динари за една тона. 

Цените на нераствореното фосфорно ѓубре ми-
крофос (фин фосфат) со 28% вкупен Р2О5 ќе се 
формираат до нивото на цената на суперфосфат со 
17% 'РгОѕ, така што цената на нерастворен Р 2 О 5 во 
мешани ѓубриња произведени врз база на микрофос 
(фин фоофат) да може да изнесува најмногу 1,66 
динари за 1 kg Р2О5. 

Цените формирани на начин од ст. 1 до 4 на 
оваа точка се зголемуваат во сезонските месеци на 
потрошувачката на ѓубрињата најмногу до 20 ди-
нари за една тона ѓубриња, а во ^сезонските месе-
ци на потрошувачката на ѓубрињата цените се на-
малуваат најмалку за 20 динари за една тона ѓу-
бриња. Во текот на една календарска година може 
да има најмногу шест сезонски месеци. Производи-
телите се должни во своите публикувани ценовници 
да ги утврдат сезонските и ^сезонските месеци и 
цените по поодделни месеци. 

Цените на ѓубрињата врз база на калиум сули' 
фат, калиум магнезиум сулфат, како и со микроеле-
менти и пестициди, се формираат за основните хран-
ливи материи според ст. 1 до 5 на оваа точка, а за 
наведените материи според фактичната набавна 
цена. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Цените формирани на начин од ст, 1 до в на 
оваа точка се подразбираат франко натоварено во 
вагон или камион во фабриката, или франко нато-
варено во шлеп во речното пристаниште на фабри-
ката, вклучувајќи ги и трошоците на пакувањето и 
амбалажата, 

Зу. Работните организации што произведуваат 
патнички автомобили своите постојни продажни 
цени за патничките автомобили можат да ги зго-
лемат најмногу за процентот на зголемувањето на 
соодветните увозни цени односно цените врз основа 
на кои биле утврдени нивните постојни цени, со 
тоа што во така формираните цени увозната заш-
тита да не мож0 да биде поголема од 30°/о. 

За спроведувањето на одредбата од став 1 на 
оваа точка ќе се грижи Сојузниот завод за цени. 

Зф. Работните организации што произведуваат 
сулфурна киселина своите постојна продажни цени 
за сулфурната киселина можат да ги зголемат нај-
многу до 30%. 

Зх. Цените односно тарифите на доброволното 
осигурување на моторни возила и на задолжител-
ното осигурување во корист на трети лица, остану-
ваат под непосредна општествена контрола на це-
ните што ја спроведуваат републиките односно 
автономните покраини, а врз основа на елементите 
и начелата на осигурувањето во согласност со од-
редбите на Основниот закон за осигурувањето и 
осигурителните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/67, 17/67, 50/68 и 20/69). 

Зц. Цените на услугите на социјалните установи 
остануваат под непосредна општествена контрола 
на цените што ја спроведуваат републиките односно 
автономните покраини, со тоа што цените на тие 
услуги, што постоеле на 26 ноември 1971 година, кај 
социјалните установи што во целост се финансираат 
од буџетите на општествено-политичките заедници 
да можат да се зголемат до 14%, а кај другите со-
цијални установи — во согласнот со економската 
положба на крајот (подрачјето) и со заштитата на 
стандардот на населението што со тие услуги се 
користи. 

Зч. Работните организации што вршат угости-
телски услуги (пансионско угостителство и друго 
угостителство) своите постојни продажни цени на 
тие услуги можат да ги зголемат според поблиски 
мерила, критериуми и услови што ќе ги одреди над-
лежниот орган на републиката односно на автоном-
ната покраина. 

Зџ. Одредбите на оваа одлука нема да се при-
менуваат врз следните индустриски производи: 

Гранка 116 — Индустрија на неметали: 
1) шупливо трговско стакло, освен амбалажното 

стакло за прехранбената индустрија; 
2) техничко стакло; 
3) лабораториско стакло, садови и прибор; 
4) кристално стакло; 
5) расветно стакло; 
6) парфимериско стакло; 
7) стаклена волна и вата; 
8) галантерија и други ситни изработки од стак-

ло, керамика и порцелан; 
9) брусеви; 

Гранка 117 — Метална индустрија: 
1) часовници; 
2) рачен алат и прибор за занаетчиството и зем-

јоделството; 
3) опков и прибор за текстилна и чевларска 

конфекција и галантерија; 
4) куќни ваги, ламби, фенери, примуси, лустери, 

механички правошмукалки и ел.; 

5) метална галантерија, бижутерија, накит, ук-
раси и други ситни изработки од метал; 

6) метални капици за шишиња и пломби; 
7) инструменти, апарати и прибор за медицина-

та, забарство™ и ветеринарството; 

Гранка 119 — Електроиндустрија: 
1) термички апарати за домаќинство, освен печ-

ките, шпоретите и бојлерите; 
2) други електрични апарати за домаќинство, 

освен фрижидерите и машините за перење и 
сушење на облеки и садови; 

3) грамофони, магнетофони, «зајакнувачи; 
4) лустери и други расветни тела; 

Гранка 120 — Хемиска индустрија: 
1) галантериски производи од пластични маси и 

од други материјали; 
2) хемиски средства за чистење, освен детер-

џентите; 
3) паста за обувки и паста за паркет, коломаст, 

свеќи; 
4) козметички производи; 
5) средства за дезинфекција и дезинсекција, 

пенкала и хемиски моливи; 
6) пиротехнички галантерии; 
7) грамофонски плочи; 

Гранка 122 — Дрвна индустрија: 
1) екстракти за штавење; 
2) изработки од плута; 
3) галантерија и други ситни изработки; 

Гранка 123 — Индустрија на хартија: 
1) хартиена галантерија; 

Гранка 124 — Текстилна индустрија: 
1) производи од природна свила и од тврди 

влакна; 
2) текстилна галантерија, позаментерија и други 

ситни изработки; 

Гранка 125 — Индустрија на кожа и обувки: 
1) галантерија и други ситни производи од при-

родна и вештачка кожа; 

Гранка 126 — Индустрија на гума: ' 
1) технички гумени стоки, освен гумените тран-

спортни ленти и клинести ремени; 
2) галантерија; 

Гранка 127 — Прехранбена индустрија: 
1) специјалитети и деликатеси од зеленчук (си-

нап и слични зачини, антипасти, мајонез); 
2) полни бонбони (тврди полни бонбони — дропс, 

малц, медени и др., меки полни бонбони —• 
млечни карамели, ки-ки бонбони, бронхи и 
др.) желе, фондани, пелир и други бонбони; 

3) слатки (локуми филувани и нефилувани, 
алва бела, ќетен-алва и друга); 

4) ликери (сите видови без оглед на процентот 
на алкохол, на содржината на шеќер и на 
начинот на пакувањето); 

5) жестоки алкохолни пијачки (рум, бренди, ма-> 
етика, џин, вотка, виски и др.); 

6) вина вештачки (вештачки специјални вина* 
вермут, порто, малага и др., вештачки пен-* 
ливи вина и други овошни вина); . .-а 

7) мед и преработки од мед; j ф 1 
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Гранка 128 — Графичка индустрија: 
1) производи на графичката, индустрија, освен 

дневните информативни весници и училиш-
ните учебници; 

Гранка 129 — Индустрија на тутун: 
1) екстра квалитетни цигари; 
2) колекција на екстра-цигари; 
3) пури и цигари лоен; 
4) режан тутун; 
5) тутун за џвакаше; 
6) тутун за луле; 
7) бурму*; 

Гранка 138 — Друга неспомената индустрија: 
1) музички инструменти; 
2) играчки; 
3) спортски справи и реквизити; 
4) утензилии; 
5) друга галантерија и ситни израб<}тки од разни 

материјали. 
За индустриските производи од став 1 на оваа 

точка, работните организации своите продажни цени 
можат да ги формираат според условите на паза-
рот. 

За одделни индустриски производи од став 1 на 
оваа точка што повеќе не се во надлежност на фе-
дерацијата (член 27 од Законот4за општествена кон-
трола на цените), мерките во областа на цените на 
тие производи ги преземаат надлежните органи па 
другите олштествено-политички заедници. 

Работните организации своите прода лени цени 
можат да ги формираат според условите на пазарот 
и за другите индустриски производи, ако тие ги 
изработуваат според специјални технички услови и 
спецификации на купувачите, врз основа на инди-
видуално договорени порачки и јавни лицитации, 
како и врз основа на ^операциски работи но дол-
горочни договори за репродукциопа и инвестициона 
потрошувачка. 

Поблиски упатства за тоа на кои индустриски 
производи се однесуваат одредбите на оваа точка 
донесува, по потреба, директорот на Сојузниот за-
вод за цени." 

2. За производите на кои со Одлуката за мак-
симирање на цените на сите производи и услуги и 
со други важечки прописи не им е одредена маржа 
или начин на формирање на цените, работните ор-
ганизации што вршат промет на стоки ги форми-
раат продажните цени на тие производи така што 
врз набавната цена ја додаваат маржата во апсолу-
тен износ што за истите или слични производи' пос-
тоела на 26 ноември 1971 година. 

Не се смета како зголемување на маржата из-
носот на позитивната разлика во цената што тргов-
ската работна организација ќе го пресмета како раз-
лика помеѓу постојната продажна цена (без данокот 
на промет) на производите на залихи и продажната 
цена (без данокот на промет) на производите од ист 
вид и квалитет што се купени подоцна, ако таа раз-
лика во цената ја внесе вб деловните средства за-
ради зголемување на сопствените обртни средства. 

Постојните услови на продажбата (место на ис-
пораката, рабати, суперрабати, ризик и други бони-
фикации и услови, каса-сконто, пресметка па амба-
лажата и др.) договорени помеѓу производителските 
работни организации и трговските организации мо-
жат и да се намалат, а не можат да се зголемуваат 
односно да се подобруваат во корист па трговските 
организации. 

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

P. п. бр. 98 
15 јуни 1972 година "Ј 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ЗОО. 

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 
15/71, 25/71 и 33/17), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1972 ГОДИНА 
ЗА УВОЗч НА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА 

1. За увоз на земјоделска механизација се утвр-
дува посебен износ на глобалната девизна квота за 
1972 година од 68,000.000 динари во девизи што се 
од значење за одржување на ликвидноста во ме-
ѓународните плаќања. 

2. Средствата на глобалната девизна квота од 
точка 1 на оваа одлука ги распределуваат договорно, 
во рамките на Стопанската комора на Југославија: 

1) работните организации што имаат регистриран 
договор за долгорочна производствена кооперација 
За производсРво на земјоделска механизација со 
странски производители, согласно со Одлуката за 
производствена кооперација која се смета долгороч-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/69) л кои таа 
кооперација ја извршуваат на начинот предвиден со 
тој договор; г 

2) работните организации регистрирани за надво-
решнотрговски промет на земјоделска механизација, 
што во 1971 година оствариле промет на земјоделска 
механизација во Југославија од најмалку 30,000.000 
динари. 

Распределбата според став 1 на оваа точка ќе се 
изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

3. Како земјоделска механизација, во смисла на 
оваа одлука, се подразбираат земјоделските машини 
и орудија што се ослободени од данок на промет врз 
основа на важечките сојузни прописи. 

4. Покрај условите од точка 2 на оваа одлука, 
работните организации мораат да ги исполнуваат и 
следните услови: 

1) да имаат обезбеден сервис за одржување и 
поправка на земјоделската механизација што ја уве-
зуваат; 

2) да учествуваат со сопствени девизни средства 
најмалку 15°/» за увоз на резервни делови за одр-
жување и поправка на земјоделската механизација 
што ја увезуваат; 

3) да располагаат со динарски средства за купу-
вање на девизи потребни за увоз на земјоделската 
механизација; 

4) да ги искористиле или во целост ангажирале 
девизните средства добиени во 1971 година за увоз 
на земојделска механизација, врз основа на Одлу-
ката за утврдување на посебниот износ на глобал-
ната девизна квота за 1971 година за увоз на ситна 
земјоделска механизација („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/71), 
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5. За учество во договарањето за расподелбата 
на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа од-
лука работните организации се должни да ги подне-
сат следните докази: 

1) трговските работни организации — потврда 
издадена од надлежната Служба на општественото 
книговодство за остварениот промет на земјоделска 
механизација во 1971 година; 

2) производителските работни организации — до-
говор за долгорочна производствена кооперација со 
странски производители за производство на земјо-
делска механизација; потврда од Народната банка 
на Југославија за извршувањето на договорот за 
долгорочна производствена кооперација односно за 
извозот на склопови, потсклопови, делови и готови 
производи што се предмет на договорот; изјава за 
вредноста на оствареното производство на земјодел-
ска механизација во 1971 година, потпишана од ди-
ректорот на работната организација. 

Покрај доказите од став 1 на оваа точка, работ-
ните организации поднесуваат и: 

1) потврда од републичкиот пазарен инспекторат 
дека обезбедиле сервис за одржување и поправка 
на земјоделската механизација што ја увезуваат; 

2) потврда од овластената банка преку која го 
вршат девизното работење за располагањето со соп-
ствени девизни средства за увоз на резервни делови 
за земјоделска механизација од најмалку 15%; 

3) потврда од надлежната Служба на општестве-
ното книговодство дека располагаат со динари за 
купување девизи; 

4) потврда од овластената банка за искористе-
ните односно за ангажираните девизни средства до-
биени во 1971 година за увоз на ситна земјоделска 
механизација. 

6. По извршената распределба на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота врз одделни ра-
ботни организации, во смисла на точка 2 од оваа 
одлука, Стопанската комора на Југославија му до-
ставува извештај за извршената распределба, со 
соодветната документација, на Сојузниот секретари-
јат за стопанство. 

7. На секоја работна организација, која според 
одредбите на оваа одлука има право на средства од 
посебната глобална девизна квота, Сојузниот секре-
таријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот се-
кретаријат за земјоделство, ќе и издаде решение за 
височината на девизната квота што и припаѓа. 

8. Ако работните организации, во рамките на 
Стопанската комора на Југославија, не постигнат 
договор за распределба на износот од точка 1 на 
оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот 
секретаријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за земјоделство, а по претходно подне-
сен извештај од Стопанската комора на Југославија. 

9. Неискористениот износ на посебната глобална 
девизна квота за 1972 година за увоз на земјоделска 
механизација може да се користи и во наредната 
година. 

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

P. п. бр. 99 
15 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
\ Џемал Биедиќ, с.р. 

301. 

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 и 
26/72), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии до-
несува ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 
СПЕЦИФИЧНИТЕ ДЕЛОВИ ЗА ГОЛЕМ?! МОРСКИ 

БРОДСКИ МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГО-
РУВАЊЕ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та 
рифа — специфични делови за големи морски брод-
ски мотори со внатрешно согорување, наместо царин-
ските стапки предвидени во Царинската тарифа која 
е составен дел на Законот за Царинската тарифа 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5'67, 
54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70 
и 58/71) односно во Решението за одредување по-
ниски царински стапки за стоките за кои е предвиден 
царински контингент („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 
29/72), ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен Царинска 
број " Наименување стапка 

1 2 3 

84.06 Мотори со внатрешно согорување, 
клипни: 
Ех. 
Wadword-регулатор за регулирање 
на доводот на гориво за бродски 
мотори Сл. 

84.10/3 Центрифугалии пумпи 
Ех. 
Хидраулични уреди за регулирање 
работата на Wadword-регулаторот, 
за бродски дизел-мотори со сила 
над 5.000 КЅ Сл. 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
Убрзгувачки пумпи чиј работен 
притисок е поголем од ЗОО At за 
бродски дизел-мотори со сила над 
5.000 КЅ, и делови на тие пумпи Сл. 

84.11/5 Дг>уго 
Ех. 
Турбо-дувалки и помошни дувал-
ки, за бродски дизел-мотори Сл. 

8118/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Дупли филтери за гориво, за 

бродски дизел-мотори со сила 
над 4.000 КЅ Сл. 
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— Влошки на филтери од монел 
метал или од гинтер бронза, 
наменети за филтрирање на 
гориво на бродски дизел-мото-
ри со сила над 3.000 КЅ Сл. 

84.45/2в-4 Специјални брусилка 
Ех. 
Специјални брусилки за брусење 
на седишта и вретена и на сму-
качки вентил, за бродски дизел-
мотори со сила над 3.000 КЅ Сл. 

$4.49/1 и 2 Алати за рачна употреба, со пнеу-
матски и хидрауличен погон 
Ех. 
— Специјални пнеуматски алати за 

стегање матици со отвор на 
клучот над 105 mm, за бродски 
дизел-мотори со сила над 5.000 
KS 

— Специјални хидраулични напра-
ви за стегање матици со отвор 
на клучот над 105 mm за бродски 
дизел-мотори со сила над 4.000 
KS 

84.59/21 Други машини и механички спра-
ви, што не спаѓаат ниту во еден 
тарифен број од глава 84 
Ех. 
— Уреди за далечинско управува-

ње и контрола на работата на 
мотори, наменети за бродски ди-
зел-мотори со сила над 3.000 КЅ Сл. 

— Мачкалки за подмачкување на 
цилиндрите на моторите за 
бродски дизел-мотори со сила 
над 3.000 КС Сл. 

84.61/1 

84.63/3 

Автоматски сигурносна вентили 
Ех. 
Вентил за заштита на моторот од 
експлозија — во картерскиот прос-
тор, за бродски дизел-мотори со 
сила над 3.000 КЅ Сл. 
Запчаници и склопови на запча-
ници 
Ех. 
— Склоп на запчаници за погон 

на брекчести оски за бродски 
дизел-мотори над 4.000 КЅ Сл. 

— Специјални лизгави лежишта за 
оски со пречник поголем од 200 
mm со бел метал, за- бродски ди-
зел-мотори со сила над 3.000 KS Сл. 

— Куќиште проиулзивно ле-
жиште, за бродски дизел-мотори 
со сила над 3.000 К Ѕ Сл. 

Трансмисиони оски за пренос на 
сила 
Ех. 
— Коленести оски со тежина пого-

лема од 11 тона, за бродски ди-
зел-мотори со сила над 3.000 КЅ Сл. 

— Пропулзивни оски со тежина 
поголема од 5 тона, за бродски 
дизел-мотори со сила над 3.000 
КЅ Сл. 

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

Бр. 3-1261/1 
13 јуни 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

Сл. «4.63/4 

Сл. 

302. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоковните контингенти и де-
визните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворшна трговија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, - а по претходно прибавено-
то мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕН-

ТИ И ДЕВИЗНИТЕ 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 и 27/72) во точка 2 одредба под 1 Ре-
продукциони материјали, по редниот број 30 се додаваат два нови редни броја, кои гласат: 

„Реден Тарифен број Количина односно 
број на Царинската Н а и м е н у в а њ е вредност 

тарифа 

31 56.02/1 Влакна синтетички, несечену во кабли, освен по-
лиестерски 3,478.000 динари 

32 56.04/ 1а—2 Синтетички влакна, чешлани, други 20,970.000 динари". 

Во одредбата под 2 Стоки за широка потрошувачка, во редниот број 6 во колона 4 бројот: 
„200.000" се заменува со бројот: „250.000". 

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

П. бр. 16-14067/1 
12 јуни 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 
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303. 

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'1, бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандардиза-
ција донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

КУЈНСКА ОПРЕМА ЗА СТАНОВИ 

1. Решението за југословенските стандарди за 
кујнска опрема за станови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/63) со кое се донесени југословенските 
стандарди JUS U.N5.3Q0 и JUS U.N5.310^ престанува 
да важи. 

2. Ова решение влегува во сила иа I ноември 
1972 година. 

Бр. 17-1901/1 
19 мај 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р, 

304. 

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

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

СКА И САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА СТАНОВИ 

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

Санитарна опрема за станови. Ми-
јалник -од сиво леано железо, емај-
лиран — — — — — — — — JUS U.N5.112 

Кујнска опрема за станови: 
— Кујнски пералник со една 

школка — — — — — — — — JUS U.N5.300 
— Нерадник од сиво леано желе- -

зо, со една школка — — — — . — JUS U.N5.305 
— Пералник од сино леано желе-

зо. Емајлиран, со две школки — — JUS U.N5,308 
— Кујнски нерал ник со две 

школки — — — — — — — — JUS U.N5.3.10 
— Шкафче со перад ник — — JUS U.N5 320 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание иа Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на оса решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
ноември 3972 година. 

Бр. 17-1901/1 
19 мај 1972 година 

Белград 

.Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

У К А З И 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 
амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛ-

СТВОТО ТАЈЛАНД 

I 

Се отповикува 
Јокаш Бра јовиќ од должноста на извонреден и 

оиолномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Кралството Тај-
ланд. 

II 

Се назначува 
Азем Зулфиќари, извонреден и ополиомоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Бурманска Унија, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Кралството 
Тајланд, со седиште во Рангун. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
наврши овој у«каз. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 16 

2 јуни 1972 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тлото, е. р. 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 
амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛКОМСШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА ГВИНЕЈА 

I 

Се отповикува 
Селмо Хашимбеговиќ од должноста на извонре-

ден и оподнамоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Гвинеја. 
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IX 

Се назначува 
Божидар Станиќ, досегашен помошник-начал-

ник на Управата за кадровски и организациони ра-
боти на Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Гвинеја. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 17 
2 јуни 1972 година 

" Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 
амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесуса 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО МАЛТА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
ИА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МАЛТА 

I 

Се отповикува 
Срѓа Прица од должноста на извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Малта. 

II 

Се назначува 
Мишо Павиќевиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија во Република Италија, за извонреден 
и ополиомоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Малта, оо се-
диште во Рим. 

: III 

Сојузниот Секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 18 
16 јуни 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и иа сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ДИРЕК-

ТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За советник на директорот на Сојузниот завод 
за цени се назначува д-р Барбара Меданиќ, научен 
соработник на Економскиот институт во Осиек. 

Б. бр. 87 
31 мај 1972 година 

Белград 

, Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ДИРЕК-

ТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За советник на директорот на Сојузниот завод 
за цени се назначува Радомир Жугиќ, виш совет-
ник во Сојузниот завод за општествено планирање. 

Б. бр. 90 
31 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
Управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за стопанство инж. Стјепан Ламер, поради 
одење на друга должност. 

Согласно одредбите на член 45 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи и£ 
управата и на сојузните организации, именуваниов 
ги задржува сите права од работниот однос во орган 



[Четврток, 22 јуни 1972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 31 — Страна 60? 

нот во кој ја вршел функцијата, и тоа најдолго една 
година од денот на р а з б и в а њ е т о од должноста. 

Б. бр. 92 
31 мај 1972 година 

Белград 

, Сојузен извршен совет 

> Претседател, 
ч Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
Организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и, 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВА!®!: ОД ДОЛЖНОСТА НА ДИРЕК-

ТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Се разрешува од должноста директор на Со-
јузниот завод за патенти Стојан Претнар. 

Согласно одредбите на член 45 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации, именуваниот 
ги задржува сите права од работниот однос во орга-
нот во кој ја вршел функцијата, и тоа најдолго едра 
година од денот на разрешувањето од должноста. 

Б. бр. 93 -
31 мај 1972 година 

Белград 

v Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биеднќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

Се разрешува од должноста директор на Југо-
словенскиот завод за стандардизација со 30 јуни 
1972 година инж. Славољуб Виторовић бидејќи му 
истече четиригодишниот период во вршење на оваа 
функција. 

Согласно со одредбите на член 45 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации, именуваниот 
ги задржува сите права од работниот однос во 
органот во кој ја вршел функцијата, и тоа најдолго 
една година од денот на разрешувањето од долж-
носта. 

. Б. бр. 94 
31 мај 1972 година 

Белград 

t Сојузен извршен 

Врз оскова на член 43' став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71>, Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ДИРЕК-

ТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Се разренгува од должноста советник на дирек-
торот на Сојузниот завод за цени Зоран Божинов-
ски, бидејќи му истече четиригодишниот период во 
вршење на оваа функција. 

Согласно одредбите на член 45 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации, именуваниот 
ги задржува сите права од работниот однос во 
органот во кој ја вршел функцијата., и тоа најдолго 
една година од денот на разрешувањето од должноста. 

Б. бр. 95 
31 мај 1972 година 

Белград 
* Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните.органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

За директор на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се назначува Милан Крајновиќ, дирек-
тор на Југослоренскиот институт за технологија на 
месо. 

Б. бр. 98 
31 мај 1972 година 

Белград 
> Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗЦАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗ-

НИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

За директор на Сојузниот завод за патенти се 
назначува д-р инж. Драгутин Бошковиќ, директор 
на Институтот за организација на работата и авто-
матизација на рабдтењето „Органоматик" од Бел-
град. 

Б. бр. 99 
31 мај 1972 година 

Белград 
с о в е т

 b Сојузен извршен совет 
Претседател, . Претседател, 

Џемал Биедиќ, е. р< Џемал Биедиќ, е, р. 
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Брз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

За помошник-сојузен секретар за стопанство се 
назначува инж. Љубомир Поповиќ, директор на 
Дирекцијата за изградба во Претпријатието „Енер-
гопројект" од Белград. 

Б. бр. 100 
31 мај 1972 година 

Белград 

k Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗ 

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надворешни 
работи се назначува Живан Берисављевиќ, пора-
нешен секретар на Републичкиот секретаријат за 
образование и култура на СР Србија. 

Б. бр. 103 
31 мај 1972 година 

Белград 

I Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („СлужПен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За помошник-сојузен секретар за надворешна 
трговија повторно се назначува инж. Александар 
Дрљача, досегашен помошник-сојузен секретар за 
надворешна трговија. 

Б. бр. 101 
31 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

. Претседател, 
Џемал Бие дик, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕК 

СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

За помошник-сојузен секретар за сообраќај и 
врски се назначува Хенрик Тончиќ, советник за 
поморство во Југословенската банка за надворешна 
трговија — Филијала Риека. 

Б. бр. 104 
31 мај 1972 година 

Белград 

. Сојузен извршен совет-

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и јна сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За помошник-сојузен секретар за надворешна 
трговија повторно се назначува Новак Полексић 
досегашен помошник-сојузен секретар за надво-
решна трговија. 

Б. бр. 102 
31 мај 1972 година 

Белград 

t Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

, Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

За помошник-сојузен секретар за сообраќај и 
врски се назначува инж. Рудолф Кропивник, дирек-
тор на претпријатието за обнова на пруги Љубљана. 

Б. бр. 105 
31 мај 1972 година 

Белград 

t Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извртен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАР ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

За помошник-сојузен секретар за труд и соци-
јална политика се назначува Милан Манојловић 
шеф на Кабинетот на потпретседателот на Сојузната 
скупштина. 

В. бр. 106 
31 мај 1972 година 

Белград 

, Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ГЕНЕРА-
ЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За помошник-генерален директор на Сојузниот 
завод за општествено планирање повторно се наз^ 
начува Владимир Пејовски, досегашен помошник-
генерален директор на Сојузниот завод за опште-
ствено планирање. 

Б. бр. 107 
31 мај 1972 година 

Белград 

k Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата PI на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР 
ЗА ИНФОРМАЦИИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

За помошник-секрет ар за информации во Сојуз-
ниот извршен совет се назначува Енвер Хумо, пора-
нешен помошник-сојузен секретар за информации. 

Б. бр. 108 
31 мај 1972 година 

Белград, 

v Сојузен извршен 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР 
ЗА ИНФОРМАЦИИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

• За помошник-секретар за информации во Сојуз-
ниот извршен совет се назначува Анте Чудина, 
секретар на Стручната служба на Претседателството 
на Сојузот на комунистите на Југославија. 

Б. бр. 109 
31 мај 1972 година 

Белград 

* Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За помошник-директор на Сојузниот завод за 
цени се назначува Антон ЈРогељ, шеф на Кабинетот 
на потпретседателот на Сојузната скупштина. 

Б. бр. ИО 
31 мај 1972 година 

Белград 

v Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

/ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 
НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

За помошник-директор на Сојузниот хидромете-
оролошки завод се назначува Витомир Димитриев-
ски, началник на Синоптичкиот центар во Репуб-
личкиот хидрометеоролошки завод на СР Македо-
нија. 

Б. бр. 111 
31 мај 1972 година 

Белград 

совет * Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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Брз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕ-
РАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на генералниот директор на Сојуз-
ниот завод за општествено планирање се назначува 
Иван Ранков, вршител на должноста секретар на 
Одборот за аграрна политика на Соборот на народите 
на Сојузната скупштина. 

Б. бр. 112 
31 мај 1972 година 

Белград 
* Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот* за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Источна Ре-
публика Уругвај 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Elbio Quintana Solari, извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Источна Република Уругвај во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја. 

Бр. 106 
13 септември 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува по повод педесетгодишнина-
та од основањето и работата, а за извонредни заслу-
ги и придонес во развивањето и унапредувањето на 
шаховскиот спорт и за постигнати значајни успеси 
на регионалните и светските натпревари 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Шаховскиот сојуз на Југославија. 
Бр. 107 

16 септември 1971 година 
Белград 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот За одликувањата од-
лучува да се одликува за дваесет и петгодишната 
работа и за постигнати резултати во истражувачка-
та работа на полето на воздухопловната техника, 
проектирањето на воздухоплови и за придонес во 
развојот на воздухопловното стопанство 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Воздухопловниот технички институт. 

Бр. 108 
20 септември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.*р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
296. Одлука за одредување на максималните 

цени односно тарифи за одделни услуги 
во поштенскиот сообраќај — — — — 605 

297. Одлука за надоместоците, дневниците и 
патните трошоци на членовите на Сојуз-
ниот правен совет и на Сојузниот еко-
номски совет — — — — — — — 605 

298. Одлука за измена на Одлуката за усло-
вите и за начинот на користењето на 
средствата на Буџетот на федерацијата 
за 1972 година за зголемување на личните 
доходи на работниците во органите на 
федерацијата — — — — — — — 605 

299. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за максимирање на цените на сите 
производи и услуги — — — — — —' 606 

300. Одлука за утврдување на посебниот износ 
на глобалната девизна квота за 1972 
година за увоз на земјоделска механиза-
ција — — — — — — — — — — 608 

301. Решение за ослободување од плаќање 
царина на специфичните делови за голе-
ми морски бродски мотори со внатрешно 
согорување. — — — — — — — — 609 

302. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1972 година — — — 610 

303. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенските стандарди 
за кујнска опрема за станови — — — 611 

304. Решение за југословенските стандарди 
за кујнска и санитарна опрема за станови 611 

Укази — — — — — — — — — — 611 
Назначувања и разрешувања — — — — 612 
Одликувања — — — — — — — — — 616 

Меѓународни договори — — — — — — 357 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ1', Белград, Јована РистиЌа I. Пешт. фах 226. 
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