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753. 

Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман 
XXXVIII, во врска со член 26 од Законот за Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПОЛОЖАЈ СОВЕТНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ И СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. За вршење одредени работи што бараат по-
себна стручност и самостојност во работата, во Ка-
бинетот на претседателот на Сојузниот извршен со-
вет и во кабинетите на потпретседателите на Сојуз-
ниот извршен совет можат да се назначуваат со-
ветници на претседателот на Сојузниот извршен со-
вет и советници на потпретседателите на Сојузниот 
извршен совет. 

2. Советниците на претседателот на Сојузниот 
извршен совет и советниците на потпретседателите 
на Сојузниот извршен совет ги назначува и ги ра-
зрешува од должност Сојузниот извршен совет. 

Личниот доход на советниците од став 1 на оваа 
точка се одредуваат со актот за нивното назначу-
вање. 

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

Р. п. бр. 274 
3 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 

2. Средствата на глобалната девизна квота од 
точка 1 на оваа одлука ги распределуваат органи-
зациите на здружениот труд договорно, во рамките 
на Стопанската комора на Југославија, и тоа: 

1) 16,000.000 динари — за одржување и ремонт 
на опрема за градежништвото и за индустријата на 
градежни материјали; 

2) 3,520.000 динари — за одржување и ремонт 
на опрема за производство на шеќер; 

3) 2,240.000 динари — за одржување и ремонт на 
опрема за преработка на млеко; 

4) 11,200.000 динари — за одржување и ремонт 
на опрема за шумарството; 

5) 48,000.000 динари — за одржување и ремонт 
на земјоделската механизација; 

6) 4,000.000 динари - за одржување на биротех-
ничка опрема; 

7) 16,000.000 динари - за резервни делови за 
стопански возила од увоз и за возила на градските 
сообраќајни претпријатија од увоз; 

8) 16,000.000 динари — на организациите на 
здружениот труд што се занимаваат со застапување 
на странски фирми — за резервни делови за пат-
нички возила што се продаваат преку консигнација. 

3. Распределбата на дополнителниот износ на 
глобалната девизна квота од точка 2 на оваа одлука 
се врши според' одредбите на Одлуката за утврду-
вање и распределба на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали за 1973 година („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 58/72). 

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

Р. п. бр. 275 
3 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

754. 
Врз основа на член 37ж од Законот за про-

метот на стоки и услуги со странство (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛ-
НИТЕЛНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗ-
НА КВОТА НА ОДРЕДЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА УВОЗ НА РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ ЗА 1973 ГОДИНА 

1. За увоз на резервни делови за одржување и 
ремонт на опрема на одредени организации на 
здружениот труд им се утврдува дополнителен из-
нос на глобалната девизна квота за 1973 година од 
116,960.000 динари во девизи што се од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања. 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

755. 

Врз основа на член 37 став 1 член 376 и член 
37д став 1 од Законот за прометот на стоки и ус-
луги со странство (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 
54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е 

РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/70, 42/71, 33/72, 53/72, 64/72, 11/73, 17/73 и 45/73), 
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во Списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-
вите за извоз и увоз, кот е составен дел на таа од-
лука, во колона 4 се вршат следните мамени, и тоа: 

Тарифен 
број 

1 2 3 4 

39.02 Производи на полимери-
зација и кополимеризација 
(на пр.: полиетилен, поли-
тетрахалоетилен, полиизо-
бутилен/ полистирен, по-

4 ливинилхлорид, поливи-
нил ацетат, поливинилх-
лорацетат и други поливи-
нил ни, полиакрилни и по-
лиметакрилни деривати, 
кумаронинден смоли, 
итн.): 
1) Поливинилхлорид: 

б) прав и зрнца: 
1) прав (емулзионен, 

суспеизионен и копо-
лимер) ГДК ЛБ 

39.03 Регенериран целулоза, 
целулозни нитрати, целу-
лозни аце^ати и други це-
лулозни естри, естри од 
целулоза и други хемиски 
деривати од целулоза, 
смекнати или не (на пр.: 
колодиум, целулоид); 
вулканизиран влакно: 
2) друго' 

б) нитроцелулоза ГДК JIE". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува на работите што ќе се 

"склучат и ќе и се пријават на банката од тој ден. 

Р. п. бр. 276 
3 октомври 1973, го дина 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с,, р. 

756. 

Врз основа на член 37ж од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист" на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67j 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ПОСЕБ-
НИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВО-
ТА НА ОДРЕДЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И ДРУ-
ГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1973 

ГОДИНА 

1. За увоз на суровини и други репродукциони 
материјали за потребите на сопственото производ-
ство на одредени организации на здружениот труд 

им се утврдува посебен износ на глобалната девиз-
на квота за 1973 година од 256,000.000 динари во 
девизи што се од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања. 

2. Средствата на глобалната девизна квота од точ-
ка 1 на оваа одлука им се распределуваат на орга-
низациите на здружениот труд договорно, во рам-
ките на Стопанската комора на Југославија, и тоа: 

1) 5,600.000 динари — за производство на струјо-
мери; 

2) 61,600.000 динари — за производство на телеви-
зори и радиоапарати; 

3) 28,480.000 динари - за производство на елек-
трични апарати за домаќин-
ство, од што: 

—' 4,800 01)0 динари — за производство на бојлери; 
— 12,480.000 динари — за производство на фрижи-

дери; 
— 4,800.000 динари — за производство на елек-

трични шпорети; 
— 6,400.000 динари — за производство4 на термоа-

кумулациони печки; 
4) 12,800.000 динари — за производство на сани-

тарни уреди и арматури, од 
што: 

— 8,000.000 динари — за производство на емајли-
рани кади; 

— 4,800.000 динари — за производство на санитар-
ни арматури; 

5) 13,600.000 динари — за производство на пишу-
вачки и сметачки машини; 

6) 8,000.000 динари — за производство на печки 
на гас; 

7) 4,800.000 динари — за производство на нафте-
ни горилници; 

8) 9,120.000 динари — за производство на садови 
и прибор за јадење; 

9) 3,200.000 динари — за производство на алат за 
широка потрошувачка; 

10) 12,800.000 динари — за производство на трка-
лечки лежаи; 

И) 16,000.000 динари — за производство на галан-
терија од скај; 

12) 80,000.000 динари — за репродукционен матери-
јал за производство на пат-
нички автомобили. 

Распределбата на средствата од став 1 на оваа 
точка ќе се изврши во рок од 7 дека од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

3 Организациите 1-13 здружениот труд — корис-
ници на средствата од точка 2 на оваа одлука мо-
раат да ги исполнуваат следните услови: 

1) дека суровините и другите репродукциони ма-
теријали за кои според оваа одлука им се утврдува 
посебен износ на глобалната девизна квота, ќе ги 
употребат за производство на стоки за потребите на 
домашниот пазар; 

2) дека стоките од одредбата под 1 на оваа точка 
ќе ги пуштат во промет на домашниот пазар до 31 
декември 1973 година, за што ќе поднесуваат месеч-
ни извештаи до Сојузниот секретаријат за пазар и 
цени; 

3) дека располагаат со динарски средства за ку-
пување на девизи потребни за увоз на суровини и 
други репродукциони материјали од точка 2 на оваа 
одлука. 

4. За учеството во договарањето за распределба-
та на посебниот износ на- глобалната девизна квота 
од точка 2 на оваа одлука организациите на здруже-
ниот труд се должни да ги поднесат следните до-
кази; 
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1) актот на надлежниот орган на организацијата 
на здружениот труд за исполнувањето на условите 
од точка 3 под 1 и 2 на оваа одлука; 

2) потврдата од надлежната Служба на опште-
ственото книговодство дека располагаат со динарски 
средства за купување на девизи. 

5. По извршената распределба на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота на одделни органи-
зации на здружениот труд, во смисла на точка 2 од 
оваа одлука, Стопанската комора на Југославија до-
ставува извештај за извршената распределба, со со-
одветната документација, до Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија. 

6. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија на секоја организација на здружениот труд, 
што според одредбите на оваа одлука има право на 
средства од посебната глобална девизна квота ќе 
П издаде решение за височината на девизната квота 
што и припаѓа, во рок од З дена од денот на приемот 
на извештајот од точка 5 на оваа одлука. 

7. Ако организациите на здружениот труд, во 
рамките на Стопанската комора на Југославија, не 
постигнат договор за распределбата на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота во рокот од точка 
2 став 2 на оваа одлука, распределбата ќе ја изврши 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во 
спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и цени, 
по претходно поднесениот извештај на Стопанската 
комора на Југославија во рок од 3 дена од денот на 
приемот.на тој извештај. 

8. Неискористениот износ на посебната глобална 
девизна квота, утврдена во смисла на оваа одлука, 
не може да се користи во наредната година. 

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

Р. п. бр. 277 
3 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с/ р. 

757. 

Врз основа на член 37 став 1 и член 376 од 
Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Служ-
бен л;1ст на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 
29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА 
ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА 

ОДДЕЛНИ СТОКИ 

1. Во Одлуката за обврската за прибавување со-
гласност за увоз на одделни стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/68, 54/68, 15/69, 57/70, 24/71, 57/71, 
28/72 и 18/73) во точка 1 став 1 редниот број 69 се 
брише. 

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука се од-
несува на работите на увозот на стоки што ,ќе се 
склучат и ќе и се пријават на банката од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

. Р. п. бр. 278 
3 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

758. 

Врз основа на член 3 од Законот за извршување 
на Буџетот на федерацијата за 1973 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 71/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ИЗДАДЕНИ СПОРЕД ЧЛЕН 3 СТ. 2 И 3 НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА ЗА 1973, ГОДИНА 

1. Во Одлуката за користење на обврзниците на 
федерацијата издадени според член 3 ст. 2 и 3 на 
Законот за извршување на буџетот на федерацијата 
за 1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/73) 
во точка 2 на крајот на одредбата под 2 точката се 
заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат 
четири нови одредби, кои гласат: 

,,З) за плаќање даноци што се приход на буџетот 
на републиките, на автономните покраини и на 
општините, и тоа во височина до 50% од секоја упла-
та, освен за плаќање на основниот и на посебниот 
данок на промет на производи и на основниот и на 
посебниот данок на надоместоци за услуги; 

4)-за уплатување на задолжителниот заем за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово, и тоа во височина до 
10%-од секоја уплата; t 

5) за плаќање камати и провизии на банките, 
освен на Народната банка на Југославија, на на-
родните банки на републиките и на народните )5ан-
ки на автономните покраини; 

6) за плаќање премии на осигурување на осигу-
рителни организации, и тоа во височина до 20% од 
секоја уплата." 

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

„За. На банките и на организациите на здруже-
ниот труд обврзниците од точка 1 на оваа одлука 
им служат за покритие на ненаплатените побарува-
ња и за износот на тие обврзници нема да вршат 
исправка на финан-сискиот резултат во 1973 и 1974 
година според чл. 7, 8 и 9 од Законот за утврдување 
на вредноста на залихите и на исправката на фи-
нансискиот резултат за делот на ненаплатеното по-
барување над одреденото време („Службен лист на 
СФРЈ"', бр. 39/72 и""40/73). 

36. Обврзниците на федерацијата од точка 1 на 
оваа одлука му се засметуваат на инвеститорот за 
обезбедување на учество од сопствени средства во 
смисла на чл. 1 и 2 на Законот за посебните услови 
за одобрување инвестициони кредити („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/72)." 

3. Во точка 4 по зборот: „покраини" се додаваат 
зборовите: „и општини". 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ4'. 

Р. п. бр. 279 
3 октомври 1973 година 

Белград' 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 



Страна 1624 - Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, П октомври 1973 

759. 

Врз основа на член 17 од Законот за ограничу-
вање на приходите од даноците и придонесите од 
стопанството и за ограничување на стапките на да-
нокот на промет („Службен лист на СФРЈ''', бр. 71/72), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА МА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОД-
РЕДЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ И ЗАКОНСКИ 

ОБВРСКИ ОД ДОХОДОТ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот за пресметување на 

одредени даноци и придонеси и законски обврски од 
доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/73 и 40/73) 
по член 216 се додава нов член 21в кој гласи: 

„Организацијата на здружениот труд е должна 
- при поднесувањето на периодичната пресметка за 

периодот јануари-септември 1973 година и на завр-
шната сметка за 1973 година, на Службата да и под-
несе извештај за износите на законските обврски и 
даноци и за придонесите од личните доходи што 
според одредбите на Законот за ограничување ќе ги 
внесе во средствата на резервите, односно, според 
посебните прописи, ќе ги внесе во средствата на за-
едничката потрошувачка, со намена за станбена из-
градба. ( 

Извештајот од став 1 на овој член организаци-
јата на здружениот труд го поднесува на образецот 
„Пресметани износи на законските обврски од дохо-
дот и од даноците и придонесите од личните доходи, 
што се внесуваат во средствата на организацијата 
на здружениот труд" (во понатамошниот текст: 
ДП-5), кој е отпечатен кон овој правилник и е негов 
составен дел. 

Член 2 
Во член 21 став 2 зборовите: ,,и ДП-4" се заме-

нуваат со запирка и со зборовите: ,.ДП-4 и ДП-5". 

Член 3 
По образецот ДП-4 се додава образецот ДП-5, 

КОЈ гласи: 
„Образец ЛП-5 

(Организација на здружениот труд) 

(Седиште) ' 

ПРЕСМЕТАНИ ИЗНОСИ НА ЗАКОНСКИТЕ ОБВРСКИ ОД ДОХОДОТ И ОД ДАНОЦИТЕ И ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ШТО СЕ ВНЕСУВААТ ВО СРЕДСТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
За период од 1 јануари до 1973 година 

Реден 
број О п и с И з н о с 

1 Законски обврски според прописите на општините — дел што се внесува 
во средствата на резервите 

2 Законски , обврски според прописите на републиките односно на автоном-
ните покраини — дел што се внесува во средствата^ на резервите 

3 Законски обврски според прописите на федерацијата — дел што се вне-
сува во средствата на резервите 

4 Други законски обврски од остварениот доход — дел што се внесува во 
средствата на резервите 

5 Даноци к придонеси од личните доводи — дел што се внесува во сред-
ствата на резервите 

6 Вкупно (1 до 5) 
7 Дел на придонесот за станбена изградба што се искажува како законска 

обврска од доходот, а се внесува во средствата на заедничката потрошу-
вачка 

8 Вкупно (6 -I- 7) = = - = = 

) Дел на придонесот за станбена изградба што се искажува како законска 
обврска од доходот, а се издвојува за користење надвор од организациите 
на здружениот труд 

, 1. Под ред. бр. 1 до 4 се искажуваат износите на законските обврски од доходот, вклучувајќи ги и 
даноците и придонесите евидентирани во книговодството на организацијата на здружениот труд на 
контата од групата на контото 24 — Законски обврски од остварениот доход,, што организацијата на 
здружениот труд не е должна да ги уплати според одредбите на Законот за ограничување, туку на 
крајот на годината ги внесува во сопствените средства на резервите. 

2. Под ред бр 5 се искажуваат износите на даноците и придонесите од личните доходи, евиден-
тирани на контото 271 — Обврски по запрените придонеси од личните доходи, што организацијата на 
здружениот труд не е должна да ги уплати според одредбите на Законот за ограничување, туку на кра-
јот на годината ги внесува во сопствените средства на резервите. 

3. Под ред. бр. 7 се искажува делот на придонесот за станбена изградба, евидентиран на контата 
од групата на контото 24 — Законски обврски од остварениот доход, што се издвојува за средствата 
на заедничката потрошувачка на организацијата на здружениот труд. 

4. Под ред. бр. 9 се искажува делот на придонесот за станбена изградба, евидентиран на контата 
од групата на контото 24 — Законски обврски од остварениот доход, што организацијата на здруже-
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ниот труд го издвојува за намените како што се: субвенционирање на станарината, придонес за из-
градбата на станови за учесниците на НОВ, за солидарната изградба на работничките станови. 

5. Податоците се внесуваат во динари, без пари." 

Член 4 
Обликот на образецот ДП-5 приспособен за механографска обработка на податоците ќе го из-

даде Службата на општественото книговодство на Југославија. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Бр. 11715/1 
5 октомври 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

760. 

Врз основа на член 19 од Законот за книговод-
ството на организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69 и 71/72), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДР-
ЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО БИЛАН-
СИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за содржината "на одделни по-

зиции во билансите на организациите на здруже-
ниот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73) во 
член 16 по став 2 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член, организацијата на здружениот труд што во 
периодот јануари — јуни 1973 година остварила по-
веќе од една половина од доходот остварен во 1973 
година односно повеќе од две третини од доход ост-
варен во периодот јануари — септември 1973 годи-
на, износот, книжен според одредбата "на став 2 од 
овој член може да го намали на износот што е до-
биен со пресметување на доходот на начинот од ст. 
1 и 2 од овој член по основот на една половина од 
доходот остварен во 1973 година односно две трети-
ни од доходот остварен во периодот јануари — сеп-
тември 1973 година. 

Организациите на здружениот труд во кои ра-
ботниците користат годишен одмор колективно во 
втората половина на 1973 година, износот книжен 
според одредбата на став 2 од овој член можат да 
го намалат за една половина на износот на надо-
местокот на личниот доход исплатен на работници-
те за користење на годишниот одмор." 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 5 и 6. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 11716 
8 октомври 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

761. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА 

ИНДУСТРИЈА 

Во југословенските стандарди од областа на 
текстилната индустрија, кои се донесени со Реше-
нието за југословенските стандарди од областа на 
текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/66) а се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, се вршат 
следните дополненија: 

1) во југословенскиот стандард JUS F.G1.001 — 
Детски машки кошули со долги ракави. Големини 
и квалитет на изработката, во точка 3.2 се додава 
нов став 2, кој гласи: 

„Прописане обавезне мере примењују се у про-
изводњи као оријентационе за производе који нису 
класичног кроја Произвођач је дужан да на карти-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварне 
мере из групе обавезних мера од којих се одступило 
при производњи. При поверавању тих мера, нађене 
вредности у односу на мере наведене на картици мо-
гу одступати највише за ±2%."; 

2) во југословенскиот стандард JUS F G1.002 — 
Детски машки кошули со куси ракави. Големини и 
квалитет на изработката, во точка 3 2 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„Прописане обавезне мере примењују се у про-
изводњи као оријентациоие за производе који нису 
класичног кроја Произвођач је дужан да на карти-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварне ме-
ре из групе обавезних мера од којих се одступило 
при производњи. При проверава њу тих мера, нађене 
вредности у односу на мере наведене на картици мо-
гу одступати највише за ±2%."; 

3) во југословенскиот стандард JUS F.G1 003 — 
Детски машки пижами. Големини и квалитет на 
изработката, во точка 3.2 се додава нов став 2, ,кој 
гласи: 

„Прописане обавезне мере примењују се у про-
изводњи као оријентационе за производе^ који нису 
класичног кроја. Произвођач је дужан да на карти-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварне ме-
ре из групе обавезних мера од којих се одступило 
при производњи. При провераван^ тих мера, нађене 
вредности у односу на мере наведене на картици 
могу одступати највише за ±2%."; 
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4) во југословенскиот стандард JUS F.G1.05Q — 
Машки кошули со долги ракави. Големини и ква-
литет на изработката, во точка 3.2 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„Прописане обавезне мере примењују се у про-
,изводњи као оријентационе за производе који нису 
класичног кроја. Произвођач је дужан "да на карти-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварне ме-
ре из групе обавезних мера од КОЈИХ се одступило 
при производњи. При проверавању тих мера, нађене 
вредности у односу на мере наведене на картици 
могу" одступати највише за ±2%."; 

5) во југословенскиот стандард JUS F.G1.051 — 
Машки гаќи. Големини и квалитет на изработката, 

вo точ. 3.3 и 3.4 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Прописане обавезне мере примењују се у про-

изводњи као оријентационе за производе који нису 
класичног кроја. Произвођач је дужан да на кар-
тици сваког оригиналног паковања наведе стварне 
мере из групе обавезних мера од којих се одступило 

, при производњи. При проверавању тих мера, нађеће 
вредности у односу на мере наведене на картици 
могу одступати највише за ±2%."; 

6) во југословенскиот стандард JUS F.G1.052 — 
Машки пижами. Големини и квалитет на изработ-
ката, во точка 3.2 по став 2 се додава нов став З, 
кој гласи: 

„Прописане обавезне мере примењују се у про-
изводњи као оријентационе за произведе који нису 
класичног кроја. Произвођач је дужан да на карти-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварне ме-
ре из групе обавезних мера од којих се одступило 
при производњи. При провераван^ тих мера, нађене 
вредности у односу на мере наведене на картици 
могу одступати највише за ±2%."; 

7) во југословенскиот стандард JUS F.G1.053 — 
Машки кошули со куси ракави. Големини и квали-
тет на изработката, во точка 3.2 се додава нов став 
2, кој гласи-

„Прописане обавезне мере примењују се у про-
изводњи као ориентационо за производе који нису 
класичног кроја. Произвођач је дужан да на карти-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварне ме-
ре из груне обавезних мера од којих се одступило 
ири производњи. При провераван^ тих мера, нађене 
вредности у односу на мере наведене на картици мо-
ру одступати највише за ±2%."; 

8) во југословенскиот стандард JUS F.G1.054 — 
Машки банкарски наметала. Големини и квалитет 
на изработката, во точка 3.2 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

,.Прописане обавезне мере примењују се у про-
изводњи као оријентационе за производе који нису 
класичног кроја. Произвођач је дужан да на карти-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварне ме-
ре из групе обавезних мера од којих се одступило 
при производњи, При провераван^ тих мера, нађене 
вредности у односу на мере наведене на картици 
могу одступати највише за ±2'%."; 

9) во југословенскиот стандард JUS F.G1.460 — 
Женски спални кошули. Големини и квалитет на 
изработката, во точ. 3 4, 3 5 и 3.6 се додава нов став 
2, КОЈ гласи: 

„Прописане обавезне мере примењују се у про-
изводњи као оријентациона за производе који нису 
класичног кроја. Произвођач је дужан да на карти-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварне ме-
ре из групе обавезних мера од којих се одступило 
при производњи. При проверавању тих мера, нађене 
вредности: у односу на мере наведене на картици мо-
гу одступати највише за ±2%."; 

10) во југословенскиот стандард JUS F.G1.461 — 
Женски пижами. Големини и квалитет на изра-
ботката, во точка 3.2 се додава нов став 2, кој 
таси: 

,,Прописане обавезне мере примењују се у про-
изводњи као ориентационо за производе који нису 
класичног кроја. Произвођач je дужан да на карти-

ци сваког оригиналног паковања наведе стварне ме-
ре из групе обавезних мера од којих се одступило 
при производњи. При провераван^ тих мера, нађене 
вредности у односу на мере наведене на картици мо-
гу одступати највише за ±2%."; 

11) во југословенскиот стандард JUS F.G1.462 — 
Женски бањарски наметала. Големини и квалитет 
на изработката, во точка 3.2 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Прописане обавезне мере примењују се у про-
изводњи као оријентационе за производе који нису 
класичног кроја. Произвођач је дужан да на карга-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварне 
мере из групе обавезних мера од којих се одступи-
ло при производњи. При провераван^ тих мера, на-
ђене вредности у односу на мере наведене на кар-
тици могу одступати највише за ±2%."; 

12) во југословенскиот стандард JUS F.G1.500 — 
Детски женски спални кошули. Големини и квали-
тет на изработката, во точ. 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 се до-
дава нов став 2, кој гласи: 

„Прописане обавезне мере примењују се у про-
изводњи као оријентационе за производе који нису 
класичног кроја. Произвођач је дужан да на карти-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварне ме-
ре из групе обавезних мера од којих се одступило 
при производњи. При провераван^ тих мера, нађене 
вредности у односу на мере наведене на картици мо-
гу одступати највише за ±2%."; 

1 13) во југословенскиот стандард JUS F.G1.501 — 
Детски женски пижами. Големини и квалитет на 
изработката, во точка 3.2 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

- „Прописане обавезне мере примењују се у про- , 
изводњи као оријентационе за производе који нису 
класичног кроја. Произвођач је дужан да на карти-
ци сваког оригиналног паковања наведе стварне ме-
ре из групе обавезних мера од којих се одступило 
при производњи. При провераван^ тих мера, нађе-
не вредности у односу на мере наведене на картици 
могу одступати највише за ±2%.". 

2. Ова решение влегува во сила на 1 ноември 
1973 година. 

Бр. 10-4248/1 
24 август 1973 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан, Крајновиќ, с. p. 

762. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОС-
НОВНИ И ОПШТИ СТАНДАРДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Пишувана датуми во нумерички 
облик — — — — — JUS A.D0.105 

Размена на информации. Претста-
вување на ординалните датуми — — JUS А.Ш. 106 

Утврдување на денот во неделата 
врз основа на датумот — — — — JUS A.D0.107 

Нумерација на неделите во годи-
ната — — — — — — — — JUS A.D0.108 
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2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јануари 1974 година. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јануари 1974 година. 

Бр. 27-4264/1 у 

29 август 1973 година 
Белград 

Бр. 03-4372/1 
4 септември 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиов 

завод за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

763. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ1', бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-
ТРИЧНИ ДЕТОНАТОРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарда; 

Електрични детонатори. Технич-
ки услови за изработка и испорака JUS H.D3.100 

Моментални електрични детона-
тори - - - - - - - - JUS H.D3.101 

Моментални сеизмички електрич-
ни детонатори — — — — — — JUS H.D3.103 

Милисекуидни електрични дето-
натори - - - - - - - - JUS H.D3.110 

/ Четвртсекундни електрични дето-
натори - - - - - - - - - JUS H.D3.120 

Оолусекундни електрични дето-
натори - - - - - - - JUS H.D3.121 

Електрични детонатори. Метода на испитува-
њето: 

— Испитување според лутачките 
струи - - - - - - - . - JUS H.D8.101 

— Одредување на струја за пое-
динечно палење на детонатори — — JUS H.D8.103 

— Одредување на струја за сери-
ско палење - - - - - - - JUS H.D8.104 

— Одредување на импулсот на 
палење - - - - - - - - JUS H.D8.105 

— Испотување на осетливоста 
спрема искричење — — — — — JUS H.D8.106 

— Испитување на пробојноста на 
напонот - - - - - - - - JUS H.D8.107 

— Одредување на електричниот 
отпор - - - - - - - - JUS H.D8.108 

— Одредување на осетливоста 
спрема удир - . - - - - - JUS H.D8.109 

— Испитување на осетливоста 
спрема топлина — — — — — — JUS H.D8.110 

— Одредување на задоцнувањето 
на детонација - - - - - - - JUS H.D8.111 

— Испитување на херметичноста JUS H.D8.112 
— Испитување на зацврстувањето 

на конструкција — - — — — JUS H.D8.114 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е с6ста-
вен дел на ова решение. 

764, 
Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 

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

' Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНО-
ОТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ 

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

Огноотпорни материјали: 
— Класификација на обликувани 

(густи) производи 7- - - - - - JUS В.В6.201 
— Класификација на приготвени 

^обликувани материјали — — — JUS B.D6.202 
— Нормални правоаголни тули — JUS B.D6.521 
— Нормални високи клинести 

тули - - - - - - - - JUS B.D6.531 
— Нормални ниски клинести 

ТуЛ И j u s D6.532 
— Референтни пирометарски пи-

рамиди - - . - - - - - - - - - JUS B.D8.160 
— Метода за одредув-ање на огно-

отпорноста - - - - - - - JUS В D8.301 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни од 1 март 1974 година, ос-
вен JUS B.D8.160 кој влегува во сила на 1 јануари 
1975 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Огноотпорни материјали: 
Нормални правоаголни тули — JUS B.D6.521 
Нормални високи клинести тули JUS B.D6.531 
Нормални ниски клинести тули — JUS B.D6.532 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
за огноотпорни материјали („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/59); 

Огноотпорни материјали. Метода 
за определување на огноотпорноста — JUS B.D8.301 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за огноотпорни материјали („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/58). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 март 1974 го-
дина. 

Бр. 03-4370/1 
4 септември 1973 година 

Белград" 
Директор 

на Југословенскиот 
завод за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р, 
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766. 765. 

Врз основа на точка 1 став 2 од Решението за 
утврдување на курсевите на странски валути за од-
редување на основицата за пресметување на царина 
и за други службени пресметки при извозот и за 
девизните квоти што се искажуваат во динари 
(„Службен лист на СФРЈ"; бр 39/73), во спогодба со 
Сојузниот скеретаријат за финансии, Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА ПРЕСМЕТ-
КОВНИТЕ СТРАНСКИ ВАЛУТИ ЗА ОДРЕДУВА-
ЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ЦАРИНА И НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА ДЕ-
ВИЗНИТЕ КВОТИ ШТО СЕ ИСКАЖУВААТ ВО 

ДИНАРИ 

1. За одредување на основицата за пресметува-
ше на царина и на другите давачки и за девизните 
квоти што се искажуваат во динари, се утврдуваат 
следните курсеви: 

Земја Валута Курсот Курсот 
важи за во динари 

Албанија Пресмет долар 1 16 -
Авганистан Пресмет.долар 1 16 
Алжир Пресмет.долар 1 16 
Бангладеш Пресмет.долар 1 36,40 
Бугарија Пресмет.долар 1 16 
Бразил Пресмет.долар 1 16 
Египет ПресМет.долар X 16 
Чехословачка Пресмет.долар 1 16 
Грција Пресмет.долар 1 - 16 
Гвинеја Пресмет.долар 1 16 
Индија Пресмет.инд.рупија 1 2,20 
Камбоџа Пресмет.долар 1 16 
Унгарија Пресмет.долар 1 16 
Монголија Пресмет долар 1 16 
Германска 

Демократска 
Република Пресмет.долар 1 16 

Пакистан , Пресмет.пак.рупија 1 1,62 
Полска Пресмет.долар 1 16 
Романија - Пресмет долар 1 16 
СССР Пресмет.долар 1 16 
Тунис Пресмет.долар Г 16 

2. Оваа курсна листа се применува и на прес-
метување даночни олеснеше а при извозот, ако со 
прописите донесени врз основа на член 54 од Зако-
нот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 36/72, 71'72 и 52/73) не е одредено поинаку. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 61 
2 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

,Врз основа на член 28 став 3 и член 62 точка 8 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото мбнетарно работење на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/72), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПОКРИТИЈА ПО ПРИЈАВИ 
ЗА СКЛУЧЕНА РАБОТА НА УВОЗ И ПО НАЛОЗИ 

ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

1. Одлуката за полагање на покритија по прија-
ви за склучена работа на увоз и по налози за пла-
ќање во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/72). престанува да важи. 

2. Покритие ата кои до влегувањето во сила на 
оваа одлука се депонирани каЈ овластените банки, 
ка ј народните банки на републиките односно кај 
народните банки на автономните покраини, ќе се 
употребат за плаќање на пријавениот увоз, 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1974 
година. 

О. бр. 62 
2 октомври 1973 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите, 

вицегувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Јошко Штрукељ, с. р. 

767. 

Врз основа на чл. 24 и 62 точка 2 на Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 

vмонетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОРАС-
ТОТ НА КРЕДИТИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ 

ДО КРАЈОТ НА 1973 ГОДИНА 

1. Деловните банки (во понатамошниот текст: 
банката) се должни привремено, до 31 декември 1973 
година, да го ограничат порастот на кредитите што 
им ги даваат на своите комитети, така што вкуп-
ното зголемување на тие кредити да не преминува, 
и тоа на: 31 октомври — 2%, 30 ноември — 3% и 31 
декември — 4%. во однос на нивната состојба на 31 
август 1973 година. 

2 Банката може, по исклучок, да им ги зголеми 
кредитите на своите комитенти и над процентите од 
точка 1 на оваа одлука, но најмногу до износот за 
кој со друга банка ќе склучи писмена спогодба со 
која таа друга банка се откажува од правото за тој 
износ да ги зголеми кредитите во смисла на оваа 
одлука. 

3. Одредбата на точка 1 од оваа одлука не се 
однесува: ^ 

1) на кредитите за работите на извозот на стоки 
и услуги, за производството и за залихите на земјо-
делски производи и -за увозот на стоки од одредени 
валутни подрачја и земји во развој, врз основа нз 
кои банката користи кредит од средствата на при-
марната емисија во смисла на Одлуката за услову 
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те за користење н акредитите што Народната банка 
на Југославија им ги дава на деловните банки од 
средствата на примарната емисија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 7/73 и 27/73); 

2) на износите на кредитите за работите на из-
возот на стоки и услуги, за производството и за за-
лихите на земјоделски производи и за увозот на 
р о к и од одредени валутни подрачја и земји во раз-
вој, што банката им ги дала на комитетите од сред-
ствата на примарната емисија што ги насочуваат 
републиките и автономните покраини; 

3) на кредитите дадени од средствата на при-
марната емисија за модернизација на југословенски-
те железница; ч 

4) на краткорочните кредити дадени на сојузни-
те дирекции за стоковни резерви-на федерацијата; 

5) на кредитите од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини, што банките ги дале за намени-
те за кои е пропишана одредена употреба на сред-
ствата на тој фонд; 

6) на кредитите дадени на други банки; 
7) на кредитите дадени од наменските средства 

на динарската противвредност на странските креди-
ти и на кредитите дадени од средствата примени во 
кохмисион од организации на здружениот труд, од 
ош^ествено-политички заедници и од други опште-
ствени правни лица, под услов тие кредити во це-
лост да се покриени од соодветни извори на сред-
ства 

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

О бр 63 
1 октомври 1973 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите, 

вицегувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Јошко Штрукељ, с. р. 

768, 
Врз основа на точка 6 став 1 од Спогодбата за 

основање Сојуз на заедниците на здравственото 
осигурување на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/72, Советот на Сојузот на заедници-
те на здравственото осигурување на Југославија, 
на 17 мај 1973 годгаа донесе 

С Т А Т У Т 
НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА , 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Сојузот на заедниците на здравственото осигу-
рување на Југославија (во натамошниот текст: Со-
јузот на заедниците) е'самоуправна организација за 
вршење работи од заеднички интерес за сојузите 
односно за заедниците на здравственото осигурува-
ње на работниците и на здравственото осигурува-
ње на земјоделците во републиките и во автоном-
ните покраини (во натамошниот текст; основачи). 

Член 2 
Сојузот на заедниците е правно лице. 
Сојузот на заедниците е носител на правата и 

на обврските во рамките на средствата со кои са-
мостојно управува. 

Седиштето на Сојузот на заедниците е во Бел-
град. 

Член 3 
Со Сојузот на заедниците управуваат основа-

чите преку своите претставници избрани во органот 
На управувањето на Сојузот на заедниците. , 

Орган на управувањето на Сојузот на заедни-
ците е Советот на Сојузот на заедниците (во ната-
мошниот текст: Советот). 

Извршните работи на Сојузот на заедниците ги 
врши генералниот секретар на Сојузот на заедни-
ците, непосредно и преку стручните служби на Со-
јузот на заедниците. 

Работата на Сојузот на заедниците е јавна. 
Член 4 

Средствата за извршување на задачите од дело-
кругот на работата на Сојузот на заедниците, ги 
обезбедуваат основачите на начинот одреден со 
овој статут. 

Член 5 
Сојузот на заедниците има печат во тркалезен 

облик и штембил во правоаголен облик, кои на ја-
зиците на народите на Југославија го содржат ис-
пишан називот и седиштето на Сојузот: Сојуз на 
заедниците на здравственото осигурување на Југо-
славија — Белград. 
II. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА 

ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 6 
Во делокругот на Сојузот, на заедниците спа-

ѓаат работите од, заеднички интерес за основачите, 
утврдени со овој статут и работите од општ инте-
рес утврдени со сојузните прописи и со меѓудржав-
ните спогодби, а особено: 

1) организирање на соработката и размената на 
искуства помеѓу основачите на унапредувањето на 
системот на здравственото осигурување, на само-
управното уредување на поодделните права и об-
врски и на организацијата на работата на спрове-
дувањето на осигурувањето; 

2) согледување на дејствата на системот на 
здравственото осигурување и предлагање мерки за 
неговото унапредување; 

3) унапредување на материјалните и другите 
односи помеѓу заедниците на здравственото осигу-
рување во остварувањето на правата на осигурени-
ците на подрачјето на две или повеќе заедници од-
носно сојузи на заедници во републиките и во авто-
номните покраини; 

4) подготвување предлози за утврдување на 
заедничките појдовни основи за регулирање на де-
ловните односи на заедниците на здравственото 
осигурување и на здравствените работни организа-
ции; 

5) спроведување на меѓународните спогодби 
што се однесуваат на здравственото осигурување и 
на вршењето на работите на органите за врска; 
"" 6) давање предлози и учество во подготвува-
њата за измени на постојните и склучување на но-
ви меѓународни спогодби; 

7) соработка со меѓународните организации и 
со организациите на здравственото осигурување на 
поодделни земји во прашањата од обостран инте-
рес; 

8) уредување на постапката за користење на 
здравствената заштита во странство, регулирање 
на односите со дипломатско-конзулариите прет-
ставништва во остварувањето на здравствената 
заштита и вршење на одредени работи на спрове-
дувањето на тие прописи; 

9) статистички истражувања од' интерес за це-
лата земја утврдени со сојузен закон и статистички 
истражувања од заеднички интерес за основачите 
во вршењето на задачите на Сојузот на заедниците. 

Сојузот на заедниците врши и други работи 
што ќе му ги доверат основачите. 

Задачите на Сојузот на заедниците во врше-
њето на работите од точ. 5, 6 и 8 став 1 на овој 
член, задачите на основачите и заедниците, како и 
нивните меѓусебна права и обврски, поблиску се 
утврдуваат со спогодбата на основачите. 

Член 7 
Задачите на Сојузот на заедниците поблиску с0 

утврдуваат со ^програмата за работата. 
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Во извршувањето на програмата за работата, 
Сојузот на заедниците соработува со основачите во 
обемот и на начинот што се утврдени со програ-
мата за работата. 

За извршувањето на програмата за работата и 
за работата на Сојузот на заедниците се поднесува 
годишен извештај. 

Член 8 
Во вршењето на работите од заеднички интерес, 

Сојузот на заедниците соработува -со Сојузот на 
заедниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Југославија. 

Работите од став 1 на овој. член и начинот на 
соработката ги утврдуваат спогодбено обата сове-
та -на сојузите на заедниците. 

Член 9 
Сојузот на заедниците соработува со органите 

и со организациите на ниво на федерацијата и ,ги 
застапува интересите на основачите пре тие орга-
ни и организации, како и пред работните и други 
организации. 

"Член 10 
Сојузот на заедниците ги запознава основачите 

со својата работа на начинот што ќе го утврди Со-
ветот. 

Сојузот на заедниците за својата работа ја за-
познава јавноста преку печатот и другите видови 
информирања. 

- Член 11 
Општите акти на Сојузот на заедниците се об-

јавуваат во „Билтен" на Сојузот на заедниците. 
Согласно со важечките прописи, општите акти 

на Сојузот на заедниците се објавуваат и во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 
III. УПРАВУВАЊЕ СО СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИ-

ЦИТЕ 
Член 12 

Советот го сочинуваат претставниците на осно-
вачите. 

Основачите од секоја република односно авто-
номна покраина во Советот делегираат по три 
претставници, од кои по два претставника на 
здравственото осигурување на работниците и по 
еден претставник на здравственото осигурување на 
земјоделците, по правило, за време од четири, го-
дини. 

Начинот на изборот и на отповикот на члено-
вите на Советот го утврдуваат основачите. -

Член 13 
Советот, како орган тна управувањето на Со-

јузот на заедниците — ги врши особено следните 
работи: 

1) донесува статут на Сојузот на заедниците; 
2) донесува програма за работата на Сојузот на 

заедниците; 
3) донесува одлука за височината на придонесот 

што го уплатуваат основачите за финансирање на 
Сојузот на заедниците; 

4) донесува финансиски план и ја утврдува 
завршната сметка на Сојузот на заедниците; 

5) донесува деловник за својата работа; 
6) одлучува, во согласност со основачите за при-

стапување и истапување на Сојузот на заедниците 
од меѓународни организации што во својот делокруг 
на работата го опфаќаат здравственото осигурување; 

7) утврдува предлози за склучување односно за 
измени и дополненија на меѓудржавни спогодби при 
претходна консултација со основачите; 

8) утврдува насоки за унапредување на работа-
та во спроведувањето на меѓународни спогодби за 
социјалното осигурување; 

9) утврдува начин на одредувањето на делега-
ција на Сојузот на заедниците и на претставници на 
Сојузот на заедниците во делегации на други органи 
и организации за водење преговори и други актив-
ности во остварувањето на задачите на Сојузот на 
заедниците во областа на меѓународната соработка; 

10) ја разгледува работата и резултатите на ра-
ботата на извршувањето на работите на Сојузот на -
заедниците и дава насоки за унапредување на ра-
ботата на стручната служба на Сојузот на заедни-
ците; 

11) го именува генералниот секретар на Сојузот 
на заедниците и помошниците на генералниот се-
кретар согласно со спогодба од член 27 став 2 
од овој статут; 

12) поднесува извештај за својата работа и за 
работата на Сојузот на заедниците; 

13) врши и други работи предвидени со закон, со 
овој статут, со друг општ акт на Сојузот на заедни-
ците, со самоуправна спогодба и со општествен до-
говор. 

Член 14 
Советот избира претседа,тел и заменик на прет-

седателот од редовите на своите членови според ре-
доследот кој обезбедува застапеност на претставни-
ците на здравственото осигурување од сите репуб-
лики и автономни покраини. 

При изборот на претседателот и на заменикот 
на претседателот на Советот за одреден мандатен 
период се води сметка за тоа еден од нив да биде 
претставник на здравственото осигурување на ра-
ботниците а другиот претставник на здравственото 
осигурување на земјоделците. 

Мандатот на претседателот и на заменикот на 
претседателот на Советот трае една година. 

Претседателот на Советот го претставува С О Ј У -
ЗОТ на заедниците и ги потпишува општите акти 
што ги донесува Советот, ако со ОВОЈ статут не е од- -
редено поинаку. 1 

Претседателот и заменикот на претседателот на 
Советот за својата работа му одговараат на Советот. 

Член 15 
Советот работи и донесува одлуки на седници. 
Претседателот на Советот свику, седници на 

Советот и раководи со работата на С^зетот на сед-
ниците. Претседателот на Советот го свикува Сове-
тот по своја иницијатива, на образложено барање 
на еден од основачите или на генералниот секретар 
на Сојузот на заедниците. 

Член 16 
Членовите на Советот имаат право и должност 

на седница на Советот да изнесуваат мислења, за-
белешки и предлози на основачите чии претставни-
ци се тие. 

Советот е должен да ги разгледа сите мислења, 
забелешки и предлози и да настојува одлуките да 
ги донесува врз основа на усогласени ставови на 
претставниците на сите основачи. 

Член 17 
Седниците на Советот се јавни, ако Советот не 

одлучи поинаку. 
Член 18 

Советот може полноважно да одлучува ако ,на 
седницата на Советот присуствуваат најмалку по 
еден претставник на десет основачи и повеќе од по-
ловината на вкупниот број на членовите на Советот. 

Одлуката на Советот е полноважна ако за неа 
гласаат мнозинство од присутните членови, ако со 
овој статут не е одредено поинаку. 

Гласањето во Советот е јавно, ако Советот по 
поодделни прашања не одлучи поинаку. 

Членовите на Советот гласаат во името на осно-
вачите чии претставници се тие. 

Член 19 
Програмата за работата и финансискиот план 

на Сојузот на заедниците се донесува врз основа на 
предлозите и сугестиите на основачите и усогласу-
вањето во Советот на Сојузот на заедниците. 

Ако не се постигне согласност, Советот полно-
важно ја донесува програмата за работата и финан-
сискиот план на Сојузот на заедниците, ако за про-
грамата односно за финансискиот план гласаат по-
веќе од половината на вкупниот број на членовите 
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на Советот, со тоа што за одлуката да гласаат нај-
малку по еден претставник на три четвртини од 
основачите. 

Член 20 
Одлуката за придонесот на основачите за фи-

нансирање на СОЈУЗОТ на заедниците Советот ја до-
несува ако на седницата присуствуваат и гласаат 
најмалку по еден претставник на сите основачи. 

Ако претставниците на кој и да е основач не се 
во можност да присуствуваат на седницата на Сове-
тот, одлуката од став 1 н а овој член може да се до-
несе ако овластените претставници на основачите 
претходно го известиле Сојузот на заедниците дека 
на предлогот на одлуката немаат, забелешки. 

Ако во смисла на ст. 1 и 2 на овој член не се 
постигне согласност на сите основачи, донесувањето 
на одлуката се одлага до усогласувањето на ставо-
вите, а за тоа време ќе се применува одлуката за 
придонесите на основачите од претходната година. 

Член 21 
Статутот на Сојузот на заедниците и неговите 

измени и дополненија Советот ги донесува по прет-
ходно прибавената согласност на сите основачи. 

,.За предлогот на статутот односно за неговите 
измени и дополненија основачите се изјаснуваат во 
рокот што ќе го одреди Советот. 

Ако некој од основачите не се изјасни во одре-
дениот рок ќе се смета дека согласноста е дадена. 

Член 22 
За разгледувањето и проучувањето на пооддел-

ни прашања од својот делокруг и за подготвување 
мислења и предлози, Советот формира комисии, 
и тоа: 

— Комисија за систем и самоуправување на 
здравственото осигурување на работниците и зем-
јоделците; 

— Комисија за меѓународни спогодби и сора-
ботка. 

Комисиите имаат по осум членови. 
Претседателот на комисија Советот го избира од 

редот на членовите на Советот. 
Членовите на комисијата Советот ги именува на 

предлог на основачите. 
Советот може, по потреба, да формира и други 

постојани или повремени комисии и други помошни 
тела. 

Задачите и начинот на работата на комисиите и 
на другите тела, Советот ги утврдува со деловникот 
за својата работа односно со одлуката за нивното 
формирање. 

IV. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОЈУЗОТ НА ЗА-
ЕДНИЦИТЕ 

Член 23 
Извршните работи на Сојузот на заедниците ги 

вршат заеднички генералниот секретар на Сојузот 
на заедниците и генералниот секретар на Сојузот 
на заедниците на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Југославија, непосредно и преку заед-
ничката стручна служба на обата сојузи на заед-
ниците (во понатамошниот текст: стручната служба). 

Член 24 
Генералниот секретар го организира работење-

то на Сојузот на заедниците и работата на стручната 
служба, се грижи и презема мерки за извршување 
на програмата за работата, на финансискиот план, 
на работите што произлегуваат од овој статут и од 
други општи акти на Советот, на заклучоците и ста-
вовите на Советот, на работите што произлегуваат 
од законските и други прописи, како и од меѓуна-
родни спогодби за социјалното осигурување. 

Генералниот секретар раководи со стручната 
служба и се грижи за законитоста на работата и за 
економичноста и ефикасноста на работењето. 

Генералниот секретар за својата работа му рд-ч 
Товара !на Советот. 

Член 25 
Генералниот секретар ги врши особено следни-

те работи: 
1) се грижи за подготвувањето на материјали за 

седница на Советот и на Советот му поднесува пред-
лог на програма за работата, на финансискиот план, 
на завршната сметка и на други општи акти и зак-
лучоци што ги донесува Советот; 

2) се грижи за подготвување предлози на Сове-
тот за склучување и за измени и дополненија на 
конвенции за социјалното осигурување и дава мис-
лење на предлози на други органи во согласност со 
ставовите и насоките на Советот; 

3) врши работи на наредбодавец за извршување 
на финансискиот план на Сојузот на заедниците; 

4) се грижи за извршувањето на одлуките и 
заклучоците на Советот; 

5) врши и други работи одредени со овој статут, 
со-други општи акти и со заклучоци на Советот и 
со спогодбата помеѓу обата совети на сојузите на 
заедниците. 

Член 26 
Генералниот секретар го застапува Сојузот на 

заедниците. 
Во случај на отсутност или спреченост на претсе-

дателот и на замен.икот на Претседателот на Советот, 
Сојузот на заедниците го претставува генералниот 
секретар. 

Член 27 
Во вршењето на извршните работи на Сојузот 

на заедниците и во раководењето со работата на 
стручната служба, на генералниот секретар му по-
магаат помошници. 

Условите и постапката за именување и разре-
шување на генералниот секретар и на помошниците 
на генералниот секретар, нивниот личен доход и 
другите права од работниот основ, ги утврдуваат 
спогодбено обата совети на сојузите на заедниците. 

V. СТРУЧНА СЛУЖБА 
Член 28 

Стручните, финансиските и административните 
работи на обата сојузи на заедниците ги врши стру-
чната служба (член 23). 

Член 29 
Стручната служба ги врши работите од дело-

кругот на Сојузот на заедниците врз основа на про-
писите, на овој статут и на другите општи акти и 
меѓудржавни спогодби. 

Стручната служба за Советот подготвува соод-
ветни материјали со предлози и ги врши работите 
на спроведувањето на одлуките и заклучоците на 
Советот. 

Стручната служба врши и други работи што 
произлегуваат од овој статут и од други општи акти 
на Советот, од прописи и од спогодби. 

Член 30 . 
Во остварувањето на своите задачи стручната 

служба соработува со стручните служби на основа-
чите и на другите органи и организации и со нив 
засновува односи врз принципите на меѓусебна 
стручна помош, известување и договарање. 

Во вршењето на посложени задачи што бараат 
пообемни и покомплексни проучувања и специјална 
стручност, стручната служба, во согласност со про-
грамата за работата, ,може да користи и услуги на 
поодделни специјализирани установи и стручњаци. 

Член 31 
Членовите на работната заедница на стручната 

служба се во работен однос со Сојузот на заедници-
те на пензиското и инвалидското осигурување на 
Југославија. 

Самоуправните права на работниците и нивните 
меѓусебни односи се утврдуваат на начинот одреден 
со Статутот на Сојузот на заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување на Југославија. 
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Член 32 
Организацијата и работата на стручната служба, 

систематизацијата на работните места и другите 
прашања во врска со работата на стручната служба 
се уредуваат согласно со спогодбата помеѓу обата 
совета на сојузите на заедниците. 

VI. РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 33 
Сојузот на заедниците работи врз основа на 

овој статут, на конвенциите за социјалното осигуру-
вање и другите спогодби, на програмата за работата, 
на финансискиот план и другите општи акти на Со-
јузот на заедниците, како и врз основа на самоуп-
равните спогодби и општествени договори. 

1. Програма за работата 

Член 34 
Програмата за работата на Сојузот на заедници-

те се состои од програмата за работата на Советот, 
и од програмата за работата на стручната служба. 

Член 35 
Со програмата за работата на Советот се утвр-

дуваат најважните задачи на Советот во текот на 
годината. 

Програмата за работата на стручната служба 
содржи поблиска разработка на задачите што треба 
да се извршат и мерките што треба да се преземат 
заради успешно извршување на програмата за ра-
ботата на Советот, како и задачите на стручната 
служба што произлегуваат од тековното работење 
на Сојузот на заедниците. 

Член 36 
Програмата за работата на Сојузот на заедници-

те служи како основа за навремено и успешно из-
вршување на задачите на Сојузот на заедниците и 
како основа за планирањето на приходите и расхо-
дите во врска со работата на Советот и на нивните 
тела, со работата на стручната служба и другите 
издатоци во врска со функционирањето на Сојузот 
на заедниците. ' 

2. Финансирање на Сојузот на заедниците 

Член 37 
Средствата за финансирање на работењето на 

Сојузот на заедниците се формираат од; 
1) придонесот на основачите; 
2) приходите од надоместоците за услугите на 

Сојузот на заедниците; 
3) другите приходи. , , , 

Член 38 ' 
Придонесот го плаќаат сите основачи на Сојузот 

на заедниците. 
Придонесот на заедниците се утврдува со одлу-

ка на Советот според бројот на осигурените лица на 
подрачјето на заедницата со состојбата на 31 де-
кември од годината што и претходи на годината за 
Koja се утврдува придонесот. 

Член 39 
Средствата што се стекнуваат во Сојузот на за-

едниците во врска со спроведувањето на конвенции 
и други меѓудржавни спогодби за социјалното оси-
гурување во делот што се однесува на здравствено-
то осигурување, како и средствата што се стекну-
ваат заради спроведување на здравственото осигу-
рување во странство според домашни прописи, кни-
говодствен посебно се евидентираат. 

Работењето на Сојузот на заедниците во смисла 
на став 1 на овој член, начинот на формирањето на 
обртните средства, критериумите и мерилата за рас-
поредот на средствата на основачите, како и меѓу-
себните права и обврски на основачите во врска со 
тоа работење, се уредуваат со одлука на Советот во 

согласност со основачите или со посебна самоуправ-
на спогодба на основачите. 

3. Финансиски план 

' Член 40 
Приходите и расходите на Сојузот на заедници-

те се утврдуваат за секоја година со финансискиот 
план. Финансискиот план, по правило, се донесува 
пред почетокот на годината на која се однесува. 

Предлогот на финансискиот план му се подне-
сува на Советот по претходно ^прибавеното мислење 
од заедниците и од органите на работната заедница 
на СОЈУЗОТ на заедниците. 

Член 41 
Со финансискиот план посебно се искажуваат: 
1) функционалните расходи на Сојузот на заед-

ниците; 
2) расходите во врска со дејноста на стручната 

служба; 
3) расходите за посебни намени од интерес за 

сите заедници и осигуреници. 
Расходите во врска со дејноста на стручната 

служба ги сочинуваат: материјалните трошоци на 
работењето, амортизацијата, личните доходи, закон-
ските и договорните обврски и делот на средствата 
за фондовите. 

Член 42 
Средствата предвидени за дејноста на стручната 

служба се искажуваат во финансискиот план во 
еден износ. 

Средствата од став 1 на овој член се утврдуваат 
според обемот и сложеноста на задачите од програ-
мата за работата што стручната служба треба да ги 
изврши во текот на годината, од бројот и структу-
рата на кадрите, од цените на материјалите и од 
другите трошоци на работењето. 

Советот може да го наголеми или намали утвр-
дениот износ на средствата од став 1 на овој член 
ако значително се наголеми или не се изврши пла-
нираниот обем на задачите, ако се укинат постојни-
те или се формираат нови работни единици, ако 
позначително се изменат цените на ̂ материјалите и 
на другите трошоци на работењето. 

Член 43 
Учеството на Сојузот на заедниците во вкупни-

те средства за дејноста на стручната служба се ут-
врдува согласно со спогодбата помеѓу обата совети 
на сојузите на заедниците. 

Износот на средствата за дејноста на стручната 
служба од член 42 на овој статут се распоредува на 
одредени намени со финансискиот план на стручна-
та служба што го донесуваат органот на работната 
заедница и генералниот секретар. 

Финансискиот план на стручната служба ја со-
чинува документацијата кон финансискиот план на 
Сојузот на заедниците. 

4. Завршна сметка и фондови 

Член 44 
Завршната сметка на Сојузот на заедниците ја 

утврдува Советот. 
Завршната сметка на стручната служба ја сочи-

нува документацијата кон завршната сметка на Со-
јузот на заедниците. 

Непотрошените средства од член 41 став 1 точ. 
1 и 3 на овој статут се пренесуваат како приход за 
наредната година или се внесуваат во фондови. 

Член 45 
Сојузот на заедниците има заеднички деловен 

фонд, резервен фонд и фонд на заедничката потро-
шувачка со Сојузот на заедниците на пензиското и 
инвалидското осигурување на Југославија, што кни-
говодствено се водат во Сојузот на заедниците на 
пензиското и инвалидското осигурување на Југо-
славија. 
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Намената и начинот на користењето на сред-
ствата на фондовите се уредуваат согласно со спогод-
бата помеѓу обата совети на сојузите на заедниците. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 46 
Советот, во согласност со основачите, може да 

донесе одлука за условите и за начинот на приемот 
на други заедници на здравственото осигурување во 
Сојузот на заедниците. 

Член 47 
Поблиски толкувања на поодделни одредби на 

Овој статут дава Советот. 

Член 48 
Со денот на влегувањето во сила на овој статут, 

престанува да важи Одлуката за работата на С О Ј У -
ЗОТ на заедниците на здравственото осигурување на 
Југославија усвоена на првата седница на Советот 
на 14 јули 1972. година. 

Член 49 
Овој статут влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 17 мај 1973 година. 

Бр. ВС-8724/1 
13 јули 1973 година -

Белград 

Совет на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на Југославија 

Претседател 
на Советот, 

Никола Папиќ, с. р. 

770. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена 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 ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ТЕХ-
НИЧКИ АМОНИУМ-НИТРАТ 34,5п/о N 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 20 јули 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чената цена за технички амониум-нитрат 34,5%N, со 
тоа што производителските организации на здруже-
ниот труд да можат да ја зголемат својата затечена 
продажна цена, при постојните услови на продаж-
бата, така што највисоката продажна цена да изне-
сува до 1.530 дин./t. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го 
продаваат односно купуваат по цената и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 658/1 од 2 октомври 
1973 година, 

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

Претставник на производителите: „Азот" — Го-
- i ражде. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ка-
мшик" - Камник, „Милоје Закиќ" - Крушевац, 
и „Слободан Принцип-Сељо" — Витез. 

769. 

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 ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА АЗОТ-
НА КИСЕЛИНА 98% 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 јули 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за азотна киселина 98%, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ја зголемат својата затечена цена, при 
постојните услови на продажбата, така што највисо-
ката продажна цена да изнесува до 1.740 дин./t. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производат од точка 1 на оваа спогодба ќе го 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбава. v 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 569/3 од 2 октомври 
1973 година. 

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

,,Азот" Го-

771. 

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 производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВРТ-
НИЦИ И КОЛОСЕЧНИ ВРСКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 19 јули 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за свртници и колосечни врски, така 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат Да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
и тоа за: 

1) железнички свртници 

Претставник на "производителите: 
ражде. 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
„Зорка" - Шабац, „Унис" - Сараево, „Милан 
Благоевиќ" — Лучани, „Прва Искра" - Барич и 
РТБ - Бор. 

без изолација: Дин/парче 

тип 45 - 180 - 7С до 55.211,20 
тип 45 - 200 - 6 0 до 61 039,30 
тип 49 - 180 - 70 до 65.274,10 
тип 49 - 200 - 6 0 до 71.682,80 
тип 49 - 200 - 70 и 30' до 71.682,80 
тип 49 - 300 - 60 до 83.677,75 
тип 49 - 500 — 1 : 12 до 106.813,10 
тип 49 - 180 - 70, англиска ДО 182.025,80 
тип 49 - 215 — 60, англиска ДО 193.159,80 
уип 49 - 215 — 60, полу англиска ДО 168.169,20 
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2) железнички свртници 
со изолација: Дин/парче 

тип 45 — 180 — 7о ДО 56.799,25 
тип 45 — 200 60 ДО 62.627,40 
тип 49 — 180 — 70 ДО 66.862,20 
тип 49 — 200 60 ДО , 73.267,30 
тип 49 — 200 - 7 0 и 30' до 73.270,75 
тип 49 — 300 — 60 ДО 85.265,95 
тип 49 — 500 - 1 : 12 ДО 108.401,20 
тип 49 — 180 - 70, англиска ДО 184.143,20 
тип 49 — 215 - 60, англиска до^ 195.753,60 
тип 49 - 215 - 6С, полуанглиска ДО 170.286,60 

3) железнички свртници за спуштање, со 
изолација / 

Дин/парче 

до 72.665,60 
Дин/kg 

4) колосечни врски, со 4 прости свртни-
ци од шини 45 mm или 49 m'm и со 
крстосување . до 9,44 

5) колосечни врски, со една англиска 
^свртница^ 3 прости свртници и со 
крстосување до .10,05 

6) колосечни врски, со 2 англиски сврт-
ници и 2 прости свртници до 10,50 

7) колосечни врски, со 3 англиски сврт-
ници и со една проста свртница до 11,15 

8) колосечни врски, со 4'англиски сврт-
ници и со едно крстосување до 11,65 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 509/1 од 21 септември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: Машинска 
индустрија — Ниш, Радна јединица за горњи 
строј — Загреб и ЖТП — Белград — погон за 
производњу и регенерацију материјала „Блок 
сигнал" — Ниш. 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за штапини, рударски каписли, елек-
трични детонатори, рударски експлозиви со стандар-
дни патрони и со вонстандардни патрони,' со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата и тоа: 

1) за штапини, рударски каписли, електрични 
детонатори и рударски експлозиви со стандардни 
патрони според JUS H.D1 020. до 25% 

2) за рударски експлозиви со вонстандардни па-
трони — цените на рударските експлозиви за стан-
дардни патрони според JUS H.D1.020 од одредбата 
под 1 на оваа точка се зголемуваат за следните про-
центи: 

а) со пречник до 22 mm до 50% 
б) со пречник ^23—36 mm до 20% 
в) со пречник 37—55 mm до 10% 
г) со пречник над 55 mm до 5% 

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 со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 659/1 од 3 октомври 
1973 година, 

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

Претставници на производителите: Подјетје 
„Камник" — Камник, Предузеќе „Милоје За-
киќ" — Крушевац, „Победа" — Горажде, „Сло-
бодан Принцип-Сељо" - Витез, „Унис" удруже-
на метална индустрија — Сараево и „Рудекс" ПО-
ЗЛОБНО удружење — Белград. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 55 
купувачи-потрошувачи назначени во посебниот 
прилог кон Спогодбава, кој се наоѓа во докумен-
тацијата на Стопанската комора на Југославија. 

773. 

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 производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

Претставници на купувачите - потрошувачи". 
ЖТП - Белград, ЖТП - Љубљана, ЖТП -
Загреб, ЖТП - Сараево, ЖТП - Скопје и 
„Технопромет" — Белград, 

772. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Слз^жбен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ШТА-
ПИНИ, РУДАРСКИ КАПИСЛИ, ЕЛЕКТРИЧНИ ДЕ-

ТОНАТОРИ, РУДАРСКИ ЕКСПЛОЗИВИ СО СТАН-
ДАРДНИ ПАТРОНИ И СО ВОНСТАНДАРДНИ ПА-

ТРОНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 19 јули 1973 година 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КА-
ВОВИНИ, ЗА ИНСТАНТ-КАВОВИНИ/ ЗА ПРОИЗ-
ВОДИ ОД ЦИКОРИЈА И ЗА ПРОИЗВОДИ ВРЗ 

БАЗА НА СЛАД 

1. Претставниците на производителите л прет-
ставниците на потрошувачите на 12 март 1973 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за кавовини, за инстант-кавовики, 
за производи од цикорија и за производи врз база 
на слад, со тоа што производителските организа-
ции на здружениот труд да можат да ги зголемат 
своите ПОСТОЈНИ продажни цени за кавовиии, за ин-
стант — кавовини, за производи од цикорија и за 
производи врз база на слад, при постојните услови 
на продажбата, до 27%. 

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 into се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот? 
завод за цени, со решение бр. 779/1 од 3 октомври 

1973 година. 



Нетвргок, 11 октомври 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 53 - Страна 1635 

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

претставници на производителите: „Колинска" 
— Љубљана, „Франк" — Загреб и „Инекс-Аро-
ма" — Белград. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ко-
лони јале" — Марибор, „Меркатор" — Љубљана, 
„Центропром" — Белград, „Напредак" — Риека, 
„Далма" — Сплит, „Тргопромет" — Загреб, Опќе 
трговинско предузеќе — Осиек, „Тргопромет" — 
Лесковац, Опќе трговинско подузеќе — „Бро-
докомерц" — Риека, „Тргопромет" — Суботица 
и „Славија" — Нови Сад. 

774. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена 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 ТРИ-
НИТРОТОЛУОЛ TNT-22, ДИНИТРОТОЛУОЛ DNT, 

ПЕНТРИТ И ПЕНТОЛИТ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 20 јули 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за тринитротолуол TNT-22, дини-
тротолуол DNT, пентрит и пентолит, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени цени, при 
постојните услови на продажбата, така што најви-
соките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) тринитротолуол TNT-22 до 7,49 
2) динитротолуол DNT до 5,00 
3) пентрит до 28,70 
4) пентолит до 23,10 

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 со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 662/1 од 3 октомври 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: „Прва Искра" 
— Барич. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ми-
лоје Закиќ" - Крушевац, „Камник" — Камник, 
„Слободан Принцип-Сељо" — Витез и „Победа" 
— Горажде. 

775. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦИС-
ТЕРНИ ЗА ФЕКАЛИИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставникот на потрошувачите на 16 февруари 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 

на затечените цени за цистерни за фекалии, така 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите постојни про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
и тоа за: 

1) цистерни за фекалии, тип CL-17 до 17.748 
2) цистерни за фекалии, тип CL-22 до 19.140 
3) цистерни за фекалии, тип CL-27 до 21.168 
4) цистерни за фекалии, тип CL-30 до 24.360 

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. 84/2 од 21 септември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: „Креина" — 
Крањ. 
Претставник на купувачите-потрошувачи: „Аг-
ротехника" — Љубљана. 

776. 

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 производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ХРОМ-
НА РУДА И ЗА КОНЦЕНТРАТ НА ХРОМ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 јуни 1973 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за хромна руда и за концентрат на 
хром, 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 продажни цени 
да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) хромна руда од прв вид (СггОз најмалку 

48%, Si02 најмногу 7,5%, Sr:Fe најмалку 
3:1, гранулација +10mm до - 1 2 0 mm 855 

2) хромна руда од втор вид (СггОѕ најмалку 
44%, Ѕ1О2 најмногу 8,5%, Cr:Fe најмалку 
2,8:1, гранулација +30 mm до -200 mm) 713 

3) концентрат на хром - през л и (СпОз нај-
малку 48% SiOi најмногу 7,5%, Sr'Fe нај-
малку 3:1, гранулација +10 mm до —120mm 884 

4) концентрат на хром (СггОз најмалку 48%, 
Si02 најмногу 7%, Cr:Fe најмалку 2,8:1 гра-
нулација под 0,2 mm 741 

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 со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност, Сојузна 
завод за цени, со решение бр. 136 од 25 септември 
1973 година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Радуша" 
'рудници и индустрија на хром, антимон и арсен 
— Ѓорче Петров и Рудник хрома „Дева" -и 
Ѓаковица. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: То-
варна душика — Руше код Марибора, Хемијско 
електрометалуршки комбинат Југохром" — Је-
гуновце, Здружено предузеќе „Магнохром" -
Кралево и Творница карбида и феролегура 
„Далмација" — Дуги Рат. 

777. 

х 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 ПА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАЧ-
НИ РОНАЧКИ ЗА ПЧЕНКА И РАЧНИ СЕЧКИ ЗА 

ХРАНА ЗА ДОБИТОК 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 14 февруари 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за рачни роначки и рачни сенки за 
храна за добиток, така што производителските ор-
ганизации на здружениот труд да можат да ги зго-
лемат своите постојни продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, и тоа за: 

Дин/парче 
1) рачни роначки за пченка до 350,00 
2) рачни сечки за храна за добиток до 282,12 

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 спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 423/2 од 1 октомври 
1973 година. 

4. Оваа спогодба влегува в о з и л а наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на произвоидтелите: Љеваоница 
жељеза и творница строј ева — Славонска По-
жега. 

Претставници на купувачите - потрошувачи: 
„Жељпох" - Загреб, „Феримпорт" — Загреб, 
„Електрометал" - Белград, „Техногвожѓар" -
Нови Сад, „Пољоопскрба" - Загреб, „Пољотех-
ника" - Осиек, „Меркатор" - Птуј, „Интерпро-
мет" - Скопје, „Руднап" - Белград, ,,Agraria-
соор" - Загреб, „Агросервис" - Загреб, „Техно-
челик" - Кралево, „Металимпекс" - Тузла, 

„,,Агротехника" - Мурска Собота, „Потрошни^ 
— Мурска Собота, „Ковинотехна" — Цеље, „Аг-
ротехника" - Љубљана, „На-Ма" - Шабац, 
„Велетрговина" - Вараждин, „Тргопромет" -
Загреб и ,Дрка" Брежице. 

778. 

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 производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУВИ 
БОИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 25 април 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за суви бои, -со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, за минерални, 
природни и бои за разубавување, водотопливи бои 
и за оксидно цементно фасадни бои до 16%. 

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 со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 498/2 од 3 октомври 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „ЈУБ" — Дол 
при Љубљани, „Цинкарна" — Цеље, „По^орав-
љб" — Ниш, „Звезда" — Горњи Милановац и 
„Суко" — Пирот. 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
„Техномеркатор" — Цеље, „Хемобоја" — Загреб, 
„Хемколор" — Белград, „Технохемија" — Бел-
град, „Славија" — Нови Сад, „Војводина" - -
Сремска Митровица и „Кемо" — Љубљана. 

779. 

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 производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОШУ-
ЛИ, ЗА ВАЛЈАЦИ, ЗА МЕТАЛУРШКИ ЛИВ И ЗА 

ЛЕАНИ ЛОНЦИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 јуни 1973 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за кокили, за валјаци, за металуршки 
лив и за леани лонци, со тоа што производителски-
те организации на здружениот труд да можат да Ш 
зголемат своите затечени продажни цени, рри по-̂  
стојните услови на продажбата, и тоа за: 
1) коки л и (од сите типови) — — — — до 15?22ђИ 
2) валјаци (получелични, тврди, тврдо 

легирани, indifinite shill валјаци, вал-
јаци за валање лим, каландер-вал-
јаци, сферолитни валјаци, ацикулар-
ни валјаци, дискови RS и IRS) — — до 15,22Vi 

3) металуршки лив (капи, плочи, влош-
ки, леани на утеги и прстени) - - - до 15,22% 
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4) лонци за високи печки, лонци за згу-
ра и други лонци - - - - - - - до 15,22% 

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 со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 101/2 од 25 септември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: „Рударско-
-металуршки комбинат—Зеница" — Зеница и 
„Железарна Шторе" — Шторе. -

Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Рударско-металуршки комбинат Зеница" — Зе-
ница, „Железарна Равпе" — Равне, „Железар-
на Шторе" — Шторе, „Железара Сисак" — Си-
сак, Железара „Борис Кидрич" — Никшиќ, 
„Металуршки комбинат Смедерево" — Смедере-
во и Рудници и железарница ,.Скопје" — Скопје. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1971 до 1975 година, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 35/72, се 
поткраднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

Во глава III оддел 2. Пазарот и цените во став 
22, во петтиот ред одозгора, зборовите: „на аеро-
дромските услуги" и запирката пред тие зборови 
треба да се бришат. 

' Од Секретаријатот за законодавство на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 5 октомври 1973 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за одреду-
вање на максималните цени за масло за јадење и 
за маслени сачми и , погачи, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/73, се поткраднале долунаве-
дените грешки, та се дава 

/ 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИ-
МАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА 

МАСЛЕНИ САЧМИ И ПОГАЧИ 

Во точка 1 во одредбата под 2 под ѓ) наместо 
зборовите: „7,10 дин/% лит." треба да стои: „7.29 
дин/% лит." 

Во точка У став 2 наместо бројот: „1972" треба 
Да стои: „1971". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 5 октом-
ври 1973 година, 

У К А З И 
Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Устав-

ниот амандман XXXVII, Претседателот на Репуб-
ликата донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ДАХОМЕЈ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ДАХОМЕЈ 

I 

Се отповикува 
Трифун Николиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република Да-
хомеј, со с,едиште во Акра. 

II 

Се назначува 
д-р Здравко' Печар, извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Гана, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Дахомеј, со седиште во Акра. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 21 
4 септември 1973 година -

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Устав-
ниот амандман XXXVII, Претседателот на Репуб-
ликата донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 
ВИЕТНАМ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 

ВИЕТНАМ 

I 
Се отповикува 
Богдан Орешчанин од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Демократ-
ска Република Виетнам, со седиште во Пекинг. 
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II 
Се назначува 
Гавро Алтман, публицист, за извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Демократска Ре-
публика Виетнам. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 22 
4 септември 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Устав-
ниот амандман XXXVII, Претседателот на Репуб-
ликата донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА 
ПАКИСТАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА Ј У Г -
ОСЛАВИЈА ВО ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА ПА-

КИСТАН 

I 

Се отповикува 
Бора Јевтиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Исламската Ре-
публика Пакистан. 

I I 
Се назначува 
д-р Видо Кнежевиќ, претседател на Комисија-

та за односите со странство на Извршниот совет на 
Социјалистичка Република Црна Гора, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Исламската 
Република Пакистан. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 23 
4 септември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Устав-
ниот амандман XXXVII, Претседателот на Репуб-
ликата донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИРАК И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ИРАК 

I 

Се отповикува 
Реџо Терзиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ирак. 

II 
Се назначува 
Данило Пуриќ, претседател на Комисијата за 

меѓународни односи во Централниот комитет на 
Сојузот на комунистите на Србија, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Ирак. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 24 
6 септември 1973 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 
донесува ч \ 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ЈЗО СИРИСКАТА АРАПСКА 
РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СИРИСКАТА АРАПСКА РЕ-

ПУБЛИКА 

I 
Се отповикува 
Мирко Јакше од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Сириската 
Арапска Република. 

II 
Се назначува 
Воислав Пекиќ, началник на Управата за За-

падна Европа на Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Сириската Арапска Република. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
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IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 25 
10 септември 1973 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 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА РЕПУБЛИКА 
ТАНЗАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА РЕПУБЛИКА 

ТАНЗАНИЈА 

I 
Се отповикува 
Милан Кнежевиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Обединетата 
Република Танзанија. 

II 
Се назначува 
Марко Косин, началник на Уредот за меѓуна-

родни односи на Извршниот совет на Социјалистич-
ка Република Словенија, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Обединетата Република 
Танзанија. 

III 
' Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој -указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 26 
10 септември 1973 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 
донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА 

I 
Се отповикува 
Виктор Репич од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ин-
донезија. 

II 

Се назначува 
Паун Шербановиќ, началник на Управата за 

Азија и Австралија на Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Индонезија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV" 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 27 
14 септември 1973 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 
донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА 

I 
Се отповикува 
Мирко Милутиновиќ од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Кралството 
Холандија. 

И 
Се назначува 
Тарик Ајановиќ, началник на Управата за меѓу-

народни организации на Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Кралството Холандија, 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

- У. бр. 28 
25 септември 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за 

формирање Стопански совет („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 41/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СТОПАНСКИОТ СОВЕТ 

За претседател, за потпретседател и за чле-
нови на Стопанскиот совет се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
Џемал Биедиќ, претседател на Сојузниот извр-

шен совет; 
за потпретседател: 
д-р Јаков Сиротковиќ, потпретседател на Сојуз-

ниот извршен совет; 
за членови: 
1) Киро Глигоров, член на Извршното биро на 

Претседателството на СКЈ; 
2) Драгутин Косовац, претседател на Републич-

киот извршен совет на СР Босна и Херцеговина; 
3) д-р Ксенте Богоев, претседател на Републич-

киот извршен совет на СР Македонија; 
4) Андреј Маринц, претседател на Републич-

киот извршен совет на СР Словенија; 
5) Миленко Бојаниќ, претседател на Републич-

киот извршен совет на СР Србија; 
6) д-р Иво Перишин, претседател на Републич-

киот извршен совет на СР Хрватска; 
7) д-р Жарко Булаиќ, претседател на Републич-

киот извршен совет на СР Црна Гора; 
8) Фрањо Наѓ, претседател на Покраинскиот 

извршен совет на САП Војводина; 
9) Илија Бакиќ, претседател на Покраинскиот 

извршен с,овет на САП Косово; 
10) д-р Васил Гривчев, претседател на Стопан-

скиот собор на Сојузната скупштина; 
11) Руди Колак, претседател на Стопанската ко-

мора на Југославија; 
12) Ади Шукри ја, генерален секретар на Сојуз-

ната конференција на ССРНЈ; 
13) Марјан Рожич, секретар на Советот на Со-

јузот на синдикатите на Југославија. 

Б. бр. 82 
3 октомври 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА 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 особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Благојевић инж. Душан, Ломпар Петар, Малба-
шић Драган, Морача Васо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Блажов Небојша, Буда ји Иштван, Ћирић Ђока, 
Дупор Манојло. Ђурђевић Сретен, Хорват Јанош, 
Јокић Марко Кнежевић Петар, Маринковић Раде, 
Милићевић Милан, Митровић Славољуб, Обрадо-
в а Ђорђе, Панић Јован. Поповић Слободан, Прчић 
Бела, Радојчић-Воргић прим. др Радмила,- Влај-
нић Радован; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бакић Марко, Бобић Петар, Чолић Иван. Фел-
деши Ладислав, Грубетић Жарко, Јеремић инж. 
Стеван, Јовић Дамјан, Костић Верољуб, Кошутић 
— Лазић Мара, Крнић Душан,х Милићевић — Јели-
оавчевић Љиљана, Небригић Звонко, Радић Сава, 
Станковић Душан Стојадиповић Живан, Штимац 
Розалија, Влајковић Дивна; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ацевић — Жижа Нада, Алексић — Шивојицки 
Марија, Андоновски Стеван, Артуков Милорад, Ба-
кии! Борислав, Банчилов Томислав, Богдановић — 
Дунђин Јованка, Богдановић Милана, Брајић Све-
тислав, Бурчул Марко, Цалић Миодраг, Цветковић 
Михаило, Чабрило Милан, Дабић Миленко, Дечер-
мић Сава, Деврња Димитрије, Ђаконовић Стева, 
Ђурђевић др Миладин, Ербес Душан, Филиповић 
Наталија, Гајић Сава. Гак Никола, Гориншек — 
Неранџић Катарина, Грујић инж. Иван; 

Исаковић Душан, Иван Петер, Иванчевић — 
Бојчић Драгана, Јерковић Ђурађ, Јевтић Никола, 
Јона Јанош, Јованов Петар, Јовановић Богдан, Јо-
вановић др Василије, Јовић Бранко, Јовић Добри-
воје, Југовић Милорад, Караклајић Љубиша, Ке-

лнера Ђура, Кљајић Зорка, Коцић — Сујић Велин-
ка, Коларовић Радован, Кондан Маргарета, Косара 
Мита, Костић — Плавшић Катица. Кривокућа — 
Прокин Јулијана, Лазаревић Јулка, Лемајић Мило-
рад, Лешњиковски Милисав, Љубинковић Саша, 
Љујић Танасије; 

Мандић Душан, Маравић Недељка, Марковић 
Радивоје, Масникосић др Живко, Мезин Петар, 
Мицковић — Ранков Живка, Миј ин Владимир, Ми-
лисављевић Ђорђе. Милошевић — Ичин Зора, Мо-
дошанов Љубица, Нађ Марија, Новаков — 'Тајдић 
Дивна, Огризовић Душан, Павлов Ђура, Павловић 
— Мудрић др Иванка, Пешевски Добривоје, Петер 
с— Томичић Јелена, Петошевић Милош, Петричић 
Тодор, Плавшић Душан, Радаковић Божо, Радиво-
јевић Тодор, Ранков Димитрије, Ристивојевић Да-
ница, Романић Милан; 

Сакал Розалија, Сечујац прим. др Бранко, Со-
ви Лз — Трбојевић Богумила, Спајић — Србљин 
мгф. Милица, Станковски Божин, Степанов Душан, 
Стојковић Богољуб; Шаркањ Михаљ, Шијак др 
Никола, Штрбенк Никола, Токаи инж. Иштван, 
Траилов Жива, Тубић — Илибашић Мирјана, Вар-
га Ержебет. Варга Иштван, Векић Раде, Влајковић 
Павле, Војиновић Милан, Воштинар Василије, Врга 
Станко, Вучуровић Блажо, Вујадиновић Војислав, 
Зорић Мирко, Ж у над Фрања; 

— за особени заслуги на делото ширење на брат-' 
ството и единството меѓу нашите народи 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Балан Живан, Ћендо-Шитер Клопка, Јовичић 
Радослав, Касаш Карољ, Поповић Мил имир, Сми-
љанић Борка, Влајнић Радован; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Четник Бојана, Ћосић Слободан, Герга Мирон, 
Јешић-Грега Маријана, Марјану Васа, Марковић 
Филип, Мартон-Петров Боришка, Новичевић Вла-
да, Ристевски Спасе; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Дамјановић Славко, Ђурков Душко. Ембели 
Иштван, Га летић Богољуб, Илић Душко, Јуришић 
Борислав, Јуришић Драгомир, Киш Ђуро Колариќ 
Марци, Крстић Борислав, Кузманчевић Теодор, 
Маричић Јован, Мирковић Ђура, Мокуш — Рушко 
Каталин; ' 

Павлов Васа. Петровић Глиша, Петровић Ми-
лош, Продановић — Јовановић Веселинка, Раковић 
Боривоје, Сарајлија Душан, Станчић Ђорђе, Сте-
пановић Милета, Стојковић Михајло, Шифел Јо-
жеф, Тођераш Јонел, Видосављевић Петар, Вило-
тић Стеван, Влаховић Александар, Вучетић Драго-
љуб, Живановић Бранислав; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата на општонародната одбрана 

Дамјановић Славко, 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Иванић Обрад, Плавшић Душан. 

Бр. 16 
9 февруари 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ракочевић Мара) 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бурзан Слободан, Димитријевић-Јелић Станица, 
Ђуровић Никола, Петрановић Мирко, Ратковић Пе-

тар, Томовић Бранко, Томовић Ђоко, Вучковић инж. 
Михаило; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бајагић Милун, Ђођић Светозар, Мићановић 
Блажо, Минић Манојло; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Букилић Светозар, Цицмил Болео, Јововић Мир-
ко, Мугоша — Стјепчевић Олга, Пекић Бајо, Радо-
њић Ново, Терзић Урош, Томовић Новица, Влахо-
вић Радмила, Вујовић — Ћулафић' Ксенија, Жив-
ковић Катарина; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дробњак-Крговић Граница, Јушковић . Вељко, 
Лалевић Радојица, Марковић Периша, Медојевић, 
Љубо, Обрадовић Вељко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђукић Михајило; 

— за особени заслуги во развивањето на актив-
носта на толкувањето и реализирањето на концеп-
цијата на општонародната одбрана^ во издигањето и 
ширењето на воено-стручното знаење и борбената 
готовност, како и за јакнењето на морално-поли-
тичкото единство на земјата и патриотизмот на на-
шите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Цицмил Душан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Апрцовић Радомир, Бачановић Обрад, Батута 
Петар, Додеровић Милован, Јовановић Петар, Ма-
словар Лука, Матковић Душан, Николић Симо, 
Самарџић Гавро, Стијеповић Лука, Татар Јован; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аровић Мунивера, Дондић Милорад, Глобаревић 
Борислав, Гошовић Новак, Јојић-Нишавић Верица, 
Петровић Данило. v 

Бр. 18 
14 февруари 1973 година 

- Белград 

Претседател 
ва Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат: 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јанковић Богдан, Судић Селим; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Берак Радован, Драшкић Душан, Џаферовић 
Алија, Гргић Радмило Љољо Станко, Млађеновић 
Миле, Радовић Гојко, Ранчев Драгољуб, Садовић 
Омер, Танасковић Рајко; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Крижановић Иво; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антић — Шеврт Нада. Браиловић Суљо, Бра-
тић Миленко Братић Стојан. Братић Жарко, Чам-
пара Душанка. Дреца Рамиз. Ешпек Здравко Ка-
дрић Таиб, Куљанин Стево, Марковић Марко. Ма-
тушко Бошко, Пиводић — Риђешић Фатима, По-
повац Обрад, Радојевић — Штака Даница, Сабљић 
Боро, Терзић Љубица, Товирац Мићо,- Бакић Коста; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јовановић Никола; / 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Перица Иван; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Антић Иван, Делић Стјепан, Марић-Драгој ло-
вић Лепосава, Петовар Лавослав, Прша Иван, Ре-
љић Марко, Шштрак-Јерала Олга, Вујанић Стево; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Амановић Љубомир, Бркић — Гржаља Бранка, 
Буторац Иван, Јекић — Ливада Милица, Јелен 
Иван, Јелинић Јосип, Крлежа Звонимир, Мику-
ландра Павао, Милетић Владимир. Новосел Бори-
слав. Пољанчић Игнац, Пушкадија Владо, Сарач 
Лука, Вагнер Карло, Жалац Јосип. Жрвнар Еуген; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ -

Шолар Винко; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Барач Смиља, Паравија Никола, Пинтарић Ан-
.тун, Симовић Драгољуб, Стрмецки-Лончарић Мари-
ја, Зебић Јурај ; 4 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Богдановић Александар, Гавриловић Драгослав, 
Кораћ Радомир, Лукић д-р Драгослав, Поповић Ми-
лутин, Станић Здравко, Вујасиновић Бранко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јанковић Вучко, Маринковић Богдан, Павић 
Петар, Павловић Владан, Радосавл-зевић-Попов д-р 
Дивна, Рончевић Саво, Станковић Милутин; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Александрић Миливоје, Антонијевић Милорад, 
Бајић Мирко, Барлов Станоје, Богдановић Алекса, 
Бошковић Добрица, Божић Живојин, Чејовић Ра-
досав, Чекић Милинка, Дедијер Обрен, Дрндаревић 
Милош, Ђениеијевић Миодраг, Ђорђевић Ђорђе, 
Ђорђевић Ђорђе, Ђурђевић Радован, Ивановић 
Бранка, Ивановић Веселин, Јанковић Богољуб, 
Јечменић Радојица, Јовановић Драгутин, Јовано-
вић Љубисав, Јовановић Михајло, Јовановић Ми-
ливоје, Јовашевић Радиша; 

Калајџић Милан, Кнежевић Милош, Коцић др 
Драгољуб, Конколи Калман, Косановић Драган, 
Костић Мирослав, Кубатлија Пантелија, Кубуро-
вић Душан, Кукић Миливоје, Лужија Радомир, Љу-
ми Хисни, Маринковић др Божидар, Марковић Мило-
рад, Миленковић Бошко, Митровић Александар, 
Митровић Радослав, Младеновић Младен, Настић 
др Драгољуб, Недељковић Звонимир, Пајић Душан, 
Панић Славко, Парезановић Периша, Поповић др 
Братислав, Поповић Љубомир, Поповић — Јовано-
вић Радмила, Поткоњак Симо, Пушић Сретен; 

Радичевић Слободан, Радивојевић Добривоје, 
Радовић Драгољуб, Ристић Миодраг, Симић Живо-
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мир, Спасојевић Љубиша, Станковић Светозар, 
Станковић Томислав, Стековић др Предраг. Шеш-
лија Чедомир, Тодоровић Милош, Береш Петар, 
Влатковић — Јозићић др Марија, Вујичић Мијаи-
ло, Вукосављевић Љубодраг, Жеравица Божо; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Чеперковић Златија, Ћирић Спасоје, Ерић Ва-
силије, Хорват Геза, Имери Вехби Ивановић Илија, 
Јанков — Аврамов Љубица, Јеремић Љубиша, Ми-
линковић Милијана, Миљковић Владо, Младеновић 
Стоиљко, Мустафа Рамадан, Пауновић Светолик, 
Петровић Миливоје Петровић Војко, Поповић Ми-
лутин, Радојчић Владимир, Савић Богдан, Триф-
ковић Живан, Трифуновић Лазо, Жеравица Винко. 

Бр. 20 
20 февруари 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Фрелих инж. Марјан, Кавчич Едвард, Коњајев 
др. инж. Александер, Краварич — Маропзек Вера, 
Па)нич Алојз, Пух Макс, Риглер др Леон, Ротхл 
Божидар, Шлебингер проф Цирил. Трибник др Дра-
го, Урбанц Хинко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Буковец Драго, Јаколич Антон, Кодран Стани-
слав, Мижигој Дарко, Огризек Антон, Пуст-Брус 
Татјана; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Вајда Рудолф, Барле — Францл Метка. Венедик 
Јоже, Бергант Иван, Бугарија Болео, Црнковић — 
Гашпер Слава, Цвиткович Јожеф, Чибашек Јанез, 
Чобец Алојз, Дулар Роберт. Флајс Алојз, Форшчек 
Виктор, Фујс Штефан, Геч Франц, Главач Штефан, 
Горинтек Виктор,г Хочевар Зс^ан, Хорват Ернест, 
Хорват Франц, Хорват Иван, Илич Радован, Иванц 
Франц, Јелникар Јоже, Јера л а Андреј, Јеребиц 
Карел; 

Кавчич Јака, Кавчич Мартин, Клеменчич Јоже, 
Кос — Брезовар Олга, Котар инж. Драго, Козинц 
Михаел, Креча АЛОЈЗ. Мари Јожеф, "Медвед Доми-
ник, Медвед Винко, Микан Емилија, Микленич Бр-
анко, Наглас Антон, Новак Јоже, Одлак — Крижај 
Јожица, Осоле инж. Марјан, Пешак Антон, Пирх 
Јанез, Пишкур Јоже, Плестењак Франц, Поздерец 
Мартин, Рецек Штефан, Репник АЛОЈЗ. Розман 
Јанко; 

Сежун инж. Марјан, Скриое Макс, Скубиц Бо-
жена, Скук Иво, Станиша Виктор, Шимунович 
Штефан, Шпиндлер Франц, Шкуљ — Дол шина 
Алојзија, Шпиљак Винко, Укмар Франц, Видиц 
Леон, Воглер Валтер, Волф Јожета Јанко, Врбњак 
Франц, Зајц Јанез, Зорич Станко, Зупанчич Албин, 
Жупанчич Отокар; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Арнаутовић инж. Илија, Брезовар — Вратнај 
Марија, Ерсан Иван, Книфиц Антон, Коклич Ан-
тон, Михелич Мирослав. Младенович Марјан, Мрак 
Владислав, Оклешен Франц, Павлин — Петерну 
Иванка, Штифтар Јоже, Турк Ставе, Валхер — Пе-
чечник Зофија, Жмавц Андреј: 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Паравиња Душан; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Белина Иван, Иигит Лудвик, Цар Биљем. Чер-
нивец Јернеј, Чоклец Франц, Фрим Станко. Гобец 
Адолф, Хабјан Иван, Хајдињак Франц, Хозјан Јо-
же, Јеленко Бернарда. Каменшек — Јурејевчич 
Марија, Кастелиц Јанез, Кокол Антон, Колман Ма-
тија, Корче Милан, Кошмерл Алојз; 

Лазар Јоже, Мдрчун Игнац, Марко Иван Ма-
тета — Тратар Марија. Мир Иван Нахтигал Стане 
Новак Фрањо, Орехек — Пате Амалија. Пе чек Ста-
нислав, Петач Франц, Планишек Владо, Силахић 
Хашим, Шемров Петер, Штефанчич Петер, Воук 
Ладислав, Зад ранец Борис Зулан — Бајер Даније-
ла, Зулан Јоже, Зуланчич Цирил, Жупани Влади-
мир, Жужек Штефан; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Цотич Франц. 

Бр. 21 
1 март 1973 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с.р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

— по повод осумдесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Рус Јосип; 

— по повод седумдесетпетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

Лубеј Франц. 

Бр. 24 
14 март 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Страна 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

753. 

754. 

755. 

756. 

75̂ 7. 

758. 

759. 

760, 

— — 1621 

1621 

Одлука за воведување положај советник 
на претседателот на Сојузниот извршен 
совет и советник на потпретседателот на 
Сојузниот извршен совет — 
Одлука за утврдување и распределба на 
дополнителниот износ на глобалната де-
визна квота на одредени организации на 
здружениот труд за увоз на ,резервни де-
лови за 1973 година — — — — — — 
Одлука за измени на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 
Одлука за утврдување и распределба на 
посебниот износ на глобалната девизна 
квота на одредени организации на здру-
жениот труд за увоз на суровини и други 
репродукциони материјали за 1973 година 
Одлука за измена на. Одлуката за обврс-
ката за прибавување согласност за увоз 
на одделни стоки — — 
Одлука за дополненија на Одлуката за 
користење на обврзниците на федераци-
јата издадени според член 3 ст. 2 и 3 на 
Законот за извршување на Буџетот на 
федерацијата за 1973 година 
Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот за пресметува-
ње на одредени даноци и придонеси и за-
конски обврски од доходот 

Правилник за дополнение на Правилни-
кот за содржината на одделни позиции 
во билансите на организациите на здру-
жениот труд — — — — — — — — 

1621 

1622 

761. Решение за дополнение на југословен-
ските стандарди од областа на текстил-
ната индустрија — — — — — — 1625 

762. 

763. 

764. 

765. 

766. 

767. 

768. 

769. 

770. 

771. 

772. 

773. 

774. 

775. 

— — — — ,1827 

1628 

Решение за југословенските стандарди за 
основни и општи стандарди — — — — 1626 
Решение за југословенските стандарди за 
електрични детонатори — — — — — 1627 
Решение за југословенските стандарди за 
огноотпорни материјали 
Одлука за утврдување на курсевите на 
пресметковните странски валути За одре-
дување на основицата за пресметување на 
царина и на другите давачки и за девиз-
ните квоти што се искажуваат во динари 
Одлука за престанок на важењето на 
Одлуката за полагање на покритија по 
пријави за склучена работа на увоз и по 
налози за плаќање во странство — — 1628 
Одлука за привремено органичување на 
порастот на кредитите на деловните банки 
до крајот на 1973 година — — — — 1628 
Статут на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на Југославија — 1629 
Спогодба за промена на затечената цена 
за азотна киселина 98% — — — — 1633 
Спогодба за промена на затечената цена 
за технички амониум-нитрат 34,5%N — 1633 
Спогодба за промена на затечените цени 
за свртници и колосечни врски — — — 1633 
Спогодба за промена на затечените цени 
за штапини, рударски каписли, елекртич-
ни детонатори, рударски експлозиви со 
стандардни патрони и со вонстандардни 
патрони — — — — — — — — — 1634 
Спогодба за промена на затечените цени 
за кавовини, за инстант-кавовини, за про-
изводи од цикорија и за производи врз 
база на слад — — — — — — — — 1634 
Спогодба за промена на затечените цени 
за тринитротолуол ТНТ-22, динитротолу-
ол Д НТ, пентрит и ленто лит — — — 1635 

776. 

777. 
1635 

— — — 1623 

— — 1623 

— — — 1624 

Спогодба за промена" на затечените цени 
за цистерни за фекалии — — — — — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за хромна руда и за концентрат на хром 
Спогодба за промена на затечените цени 
за рачни роначки за пченка и рачни сечки 
за храна за добиток — — — — — — 

778. Спогодба за промена на̂  затечените цени 
за суви бои — — — — — — — — 

779. Спогодба за промена на затечените цени 
за кокили, за валјаци, за металрушки лив 
и за леани лонци — — — — — — 

Исправка на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1971 до 1975 година 

Исправка на Одлуката за одредување на мак-
сималните цени за масло за јадење и за 
маслени сачми ц погачи — — — — 

Укази — — — — — — — — — — 

1625 Назначувања и разрешувања — — — — 

1636 

1636 

1636 

1637 

1637 

1637 

1640 

Ослободено од основниот данов на промет орз основа на мислењето па Републичкиот секретаријат за кул^ 
тура ва СР Србија, бр 413 55/72-03 од 15 август 1972 година ' 


