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БЕЛГРАД 
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420 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт фах 226. -
Телефони: централа 650-155: Уредни« 
штво 651 -865; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 1И56 

95. 

Врз основа на чл. 18 и 19 од Законот за сојуз-
ните совети („Службен лист на СФРЈ" , бр. 66/74), 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА УСТАВ-

НИОТ ПОРЕДОК 

1. За претседател на Сојузниот совет за заштита 
на уставниот поредок се именува д-р Владимир Б а - " 
кариќ, член на Претседателството на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија. 

2. За членови на Советот се именуваат: 
— Лазар Колишевски, член на Претседателство-

то на СФРЈ, 
— Видое Жарковиќ , член на Претседателството 

нћ СФРЈ, и 
— Стане Доланц, секретар на Извршниот коми-

тет на Претседателството на Ц К СКЈ . 
3. Членови на Сојузниот совет за заштита на 

уставниот поредок, според положбата се: 
— Џемал Биедиќ, претседател на Сојузниот из -

вршен совет, 
— Фрањо Херлевиќ, сојузен секретар за вна-

трешни работи, 
— Никола Љубичиќ, 'сојузен секретар за народ-

на одбрана, и 
— Милош Миниќ, сојузен секретар за надво-

решни работи. 

Бр. 3 
10 јануари 1975 година 

Белград . 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

Потпретседател, 
Петар Стамболиќ, с. р 

96. 
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за со-

јузните совети („Службен лист на СФРЈ" , бр. 66/74), 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 
СОВЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

За претседател на Сојузниот совет за меѓуна-
родни односи се именува Едвард Кардељ, член на 

Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Бр. 4 
10 јануари 1975 година 

Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

Потпретседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

97. 

Врз основа на член 94 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот (,,Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 16/65 и 29/66), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ И ЗА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВЕ-
ТЕРИНАРНО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ДОБИ-
ТОК, ДОБИТОЧНИ ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ, 
ОТПАДОЦИ И ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА 
СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ 

ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 

1. За вршење задолжителен ветеринарно-са-
нитарен преглед на граничните премини при увозот, 
извозот и провозот на добиток, добиточни произ-
води, суровини, отпадоци и други предмети со кои 
може да се пренесува зараза, се наплатува надомес-
ток, и тоа: 

1) за вагонски, камионски, бродски и авионски 
пратки: 

а) за пратки на добиток во превозно средство, 
до 10 тони нето-тежина - 1 2 0 динари, а за секоја на-
тамошна започната тона — уште по 5 динари; 

б) за пратки на живана , птици, зајаци, питоми 
за јаци и мајмуни, што служат за лабораториски це-
ли, како и друг дивеч, до 5 тони нето-тежина — 100 
динари, а за секоја натамошна започната тона — 
уште по 5 динари; 

в) за пратки на месо, млеко, јајца, -риби, пчели, 
свилени буби, жаби, полжави, ракови, школки и си-
те нивни производи, маст, лој, месно брашно, коске-
но брашно, рибино брашно, крвно брашно и меша-
ници на добиточна храна што содржат производи од' 
животинско потекло, добиточни суровини и добиточ-
ни отпадоци (кожи, црева, коски, крв, жлезди, орга-
ни, жолчки, волна, влакна, четин, грива, опашки, 
рогови, копита и чапунки), како и за пратки на дру-
ги земјоделски производи ако со меѓународен дого-
вор за тие пратки се бара ветеринарно-здравствено 
уверение дека потекнуваат од незаразено подрачје 
— до 10 тони нето-тежина — 120 динари, а за секоја 
натамошна започната тона — уште по 5 динари; 
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2) за денковни пратки: 
а) за секоја глава крупен добиток, односно за 

секои започнати 10 глави ситен добиток или 50 пар-
чиња живина - по 20 динари; 

б) за пратки на добиточни производи, суро-
вини и отпадоци од одредбата под 1 под в) на 
оваа точка, до 3 колети - 60 динари, а за секој 
натамошен колет - уште по 5 динари. 

Вкупниот надоместок за една денковна пратка 
на добиток, на "Добиточни производи,^ суровини или 
отпадоци не може да изнесува повеќе од надомес-
токот пропишан за таа пратка ако би се испратила 
како вагонска, камионска, бродска или авионска 
пратка. 

, З а добитокот што се прегонува преку граница, 
надоместокот се плаќа како за денковни пратки, од 
одредбите под 2 под а) на оваа точка; 

3) за кучиња, за мачки и за животни за зоолош-
ки градини и циркуси - 50 динари по глава; 

4) за преглед на остатоците на товар по чисте-
њето на брод, односно шлеп - 200 динари по брод, 
односно шлеп. 

2. За извршениот преглед на пратки на добиток, 
на добиточни производи, суровини и отпадоци во 
провоз (транзит), се плаќа надоместок само на влез-
ниот граничен премин. По исклучок, ако прегледот 
не е ,извршен на влезниот граничен премин, прег-
ледот на пратките се врши на излезниот граничен 
премин, а надоместокот за прегледот се зголемува 
за 100% од надоместокот предвиден џо точка 1 на' 
оваа одлука. 

3. За извршениот преглед на сено, слама и стела 
што за придружуваат пратката на добиток, на доби-
точни производи, 'суровини и отпадоци при увозот, 
извозот и провозот, не се плаќа надоместокот. 

4. Средствата од надоместоците од точка 1 на 
оваа одлука се уплатуваат во корист на буџетот на 
федерацијата . 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за височината 
на надоместокот и за трошоците за вршење задол-
жителен преглед на добиток, производи од добиток, 
суровини и отпадоци во прометот преку границата' 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65 и 16/63). 

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

Е. п. бр. 89 
30 Јануари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 

98. 

Врз основа на член 39 став 5 од Основниот за -
кон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 13 /65) , СОЈУЗ-
НИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ И ЗА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА В Р Ш Е Њ Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 
З Д Р А В С Т В Е Н ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА ПРИ 

УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ 

1. За вршење задолжителен здравствен преглед 
на растенијата при увозот и извозот се плаќа на-
доместок, и тоа' ' 

1) за вагонска! и камионски пратки и за пратки 
во контенери, до 10 тони — по 100 динари, а за се-
која натамошна тона, односно започната тона во 
пратка над 10 тони - уште по 5 динари; 

2) за бродски пратки — 3 динари' за една тона, 
но намалку 60 ,динари за една пратка; 

3) за денковни и авионски пратки ,до 3 колети 
— 60 динари, а над 3 колети за секој натамошен 
полет — уште по 3 динари; 
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4) за пратки на дрво (трупци, режана граѓа, 
јамско дрво, разни видови преработки од дрво и др.) 

3 динари за секој кубен метар, а за пратки на 
целулозно и огревно дрво - 2 динара за секој про-
сторен метар; 

5) за поштенски пратки до 10 kg — 10 динари, а 
за секоЈ натамошен килограм — уште по 2 динара; 

6) за пратки што патници и персоналот на пре-
возните средства ги носат со себе, до 10 килограми 
— 10 динари, а за секои натамошни започнати 10 
килограми — ун!те по 5 динари; 

7) за помошни прегради од штици на брод, или 
шлеп, што се отстрануваат од нив по употребата — 
20 динари за секој кубен метар; 

8) за преглед на остатоците на товарот од ра-
стително потекло по чистење — 200 динари по брод, 
односно шлеп. 

Надоместокот за задолжителен здравствен пре-
глед на семиња и посадочни материјали се зголе-
мува за 50% од надоместокот определен во одред-
бите под 1 до 6 став 1 па оваа точка. 

За празна амбалажа од растително потекло што 
се враќа ЕО земјата, а служела за отпремање на 
пратки на растенија, се tiлаќа 50% од височината 
на надоместокот определен во одредбите под 1 до 3 
став 1 на оваа точка. 

Ако увозникот, односно извозникот бара да се 
прегледа амбалажа за стоки што не подлежат на 
задолжителен здравствен прегледѕ плаќа надоме-
сток како за вагонска односно бродски пратки. 

2. Ако извозникот навреме не ги подготви сто-
ките за задолжителен здравствен преглед, а ќе го 
повик-а инспекторот тоа да го стори, и инспекторот 
ќе излезе на местото на натоварот во определеното 
време, извозникот е должен на име денгуба да му 
плати на инспекторот 50 динари за еден час чекање. 

3. Износот ца надоместоците што се остварува 
при вршењето на задолжителен здравствен преглед 

-на растенија при увозот и ,извозот, се уплатува во 
корист на буџетот на федерацијата. 

4. Со денот на влегувањето во сила »на оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за височината 
на надоместокот и за трошоците за вршење задол-
жителен преглед на растенијата при VBO3OT И изво-
зот („Службен лист на СФРЈ", бр 56/65 и 16/68). 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
д^нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. п. бр. 90 
30 јануари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

99. 

Брз огнена на член 36 точка 35 став 2 од З а -
конот. за оданочување па произроди и услуги во 
прометот („Службен лист на СФРЈ" , бр 33/72, 5о/72 и 
23/73), Сојузниот извршеа совст донесува 

О Д Л У Е А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ 
НА МЕДАЛЈОНИ. З Н А Ч К И И ПРИДАТОЦИ, ШТО 
СЕ ИЗДАВААТ ПО ПОВОД НА НАСТАНИ ОД 
ПОСЕБНО З Н А Ч Е Њ Е ЗА НАРОДИТЕ И НАРОД-

НОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за ослободување" од плаќање на 
данок на промет на медалјони, значки и лрпдато-
БИ, ШТО се издаваат по повод па настани од посеб-
но значење за народите и народностите на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ" , бр. 3/74, 11/74 и 
28/74) во точка 1а во одредбата под 3 на кра јот 
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точката се заменува со точка и запирка и по тоа 
се додава нова одредба под 4, која гласи: 

„4) јубиларните златници и сребреници што, по 
повод триесетгодишнината на Првото заседание на 
Антифашистичкото собрание на народното ослобо-
дување на Македонија, се издаваат во согласност 
со Одборот за прослава на Првото заседание на 
Антифашистичкото собрание на народното ослободу-
вање на Македонија на Собранието на СР Македо-
нија.". 

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

Е. п. бр. 102 
6 февруари 1975 година 

4 Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

100. 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за пре-
миите за производство на згоени телиња и јуниња 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74), Сојузниот из-
вршеа совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЛЕ ПРЕМИЈА ЗА 

ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА И ЈУНИЊА 
I 

1. На организациите на здружениот труд и на 
земјоделските задруги што произведуваат згоени те-
лиња и јуниња, сами ши? во кооперација со индиви-
дуални производители (во натамошниот текст: ор-
ганизациите) ќе им се исплатува премијата од член 
1 на Законот за премиите за производство на згоени 
телиња и јуниња (во натамошниот текст: Законот) 
за еден килограм жива мера на згоени телиња и 
јуниња од следните категории, и тоа: 

1) за згоени телиња од благородни раси и за 
нивни меѓусебни мелези крстосани до 6 месеци 
старост: 

a) 1а класа, тежина најмалку 150 kg, рандман 
најмалку 62%; 

б) I класа, тежина најмалку 150 kg, рандман 
назхдалку 62%; 

2) за згоени јуниња од благородни раси и за 
нивни меѓусебни мелези — крстосани над 6 до 12 
месеци старост и со млечни заби: 

4) 1а класа, тежина најмалку 350 kg за машки ' 
и 320 kg за женски грла, рандман најмалку 58%; 

б) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 
320 kg за женски грла, рандман најмалку 56%; 

3) за згоени јуниња од благородни раси и за 
нивни меѓусебни мелези — крстосани, над 12 до 18 
месеци старост, без постојани заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 
400 kg за женски грла, рандман најмалку 58%; 

б) I класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 
400 kg за женски грла, рандман 56; -

4) за згоени постари јуниња (млади говеда) од 
благородни раси и за нивни меѓусебни мелези — 
крстосани над 18 до 36 месеци старост, што имаат 
HajMFory 4 постојани заби: 

^а) 1а класа, тежина најмалку 500 kg за машки 
и 450 kg за женски грла, рандман најмалку 58%; 

о) I класа, тежина најмалку 470 kg за машки и 
420 kg за женски грла, рандман најмалку 56%; 

5) за згоени телиња — мелези на расата буша и 
другите домашни раси (нотарска, колубарска, по-
савска, подолска и гатачка) со благородни раси, до 
6 месеци старост: 

а) I класа, тежина најмалку 90 kg, рандман на ј -
малку 56%; 

б) II класа, тежина најмалку 90 kg, рандман нај-
малку 54%; 

6) за згоени млади јуниња — мелези, на расата 
б у т а и други домашни раси (нотарска, колубарска 
посавска, подолска^и гатачка) со благородни раси, 
над 6 до 18 месеци старост, со млечни заби: 

а) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 
300 kg за женски грла, рандман ,најмалку 54%; 

б) II класа, тежина најмалку 300 kg за машки и 
260 kg за женски грла, рандман најмалку 52%; 

7) за згоени постари јуниња, млади говеда — 
мелези на расата бута и други домашни раси (но-
тарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) 
со благородна раси, над 18 до 36 месеци старост, со 
4 постојани заби: 

а) I класа, тежина најмалку 400 kg за машки и 
360 kg за женски грла, рандман најмалку 54%; 

б) II класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 
300 kg за женски грла, рандман нат малку 50%; 

8) за згоени телиња на расата буша до 6 месе-
ци старост: 

а) I класа, тежина најмалку 60 kg, рандман 
54%; . 4 

б) 1Г класа, тежина најмалку 60 kg, рандман 
52%; 

9) за згоени млади јуниња на расата бута , над 
6 до 18 месеци старост, со млечни заби: 

а) I класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 
180 kg за женски грла, рандман најмалку 52%; 

б) II класа, ,тежина најмалку 200 kg за машки 
и 180 kg за женски грла, рандман најмалку 48%; 

10) за згоени постари јуниња — млади говеда, 
на расата буша, над 18 до 36 месеци старост, со нај -
многу 4 постојани заби: 

а) I класа, тежина најмалку 270 kg за машки и 
220 kg за женски грла, рандман најмалку 520/о; 

б) II класа, тежина најмалку 250 kg за машки 
и 200 kg за женски грла, рандман најмалку 48%. 

2. Премијата од член 1 на Законот ќе се испла-
ти само за количините на телиња и јуниња што ор-
ганизациите им ги продале и испорачале во опреде-
лениот период на организациите од чл. 2 и 3 на За-
конот или на Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи, или што самите ги прера-
ботиле, чие производство е договорено. 

По исклучок од став 1 на оваа 'точка, ако за 
телињата и јунињата продадени и испорачани во 
периодот од член 3 на Законот е остварена продаж-
на цена поголема од 15 динари за еден килограм 
жива мера, премијата од член 1 на Законот ќе се 
намали за износот на остварената цена над 15 ди-
нари. 

Како договорено производство се подразбира она 
'производство што е договорено и договорите се« ре-
гистрирани кај Фондот за унапредување да произ-
водството и пласманот на добиток и добиточни про-
изводи или ка ј Сојузната дирекција 3a-pe3epfen на 
прехранбени производи. 

3. Премијата од член 1 на Законот организации-
те ја остваруваат врз основа на барање поднесено 
до С-лужбата на општественото книговодство ка ј ко-
ја имаат жиро-сметка. 

4. Кои барањето за исплата на премијата од 
член 1 на Законот организациите прилагаат: 

1) фактура, односно копија од фактура за про-
дажбата на телињата и јунињата од сопствено про-
изводство или од кооперација, со индивидуални 
производители, на организациите на здружениот 
труд што се занимаваат со преработка или поомет 
нц добиток или добиточни производи или на Сој,уз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произ-
води. Фактурата jvropa да содржи' вид, категорија, 
класа и тежина на добитокот изразена во килогра-
ми жива мера, како и продажна цена за еден кило-
грам жива мера. 

Ако телињата и ј у н и ј а т а организацијата ги 
употребила за преработка во својата основна орга-
низација на здружениот труд, а пресметување не 
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врши преку фактура, кон барањето за премијата 
прелага потврда, потпишана од овластените лица 
дека телињата и јунињата ги употребила за прера-
ботка во својата основна организација на здруже-
ниот труд. Таа по,тврда мора да ги содржи сите еле-
менти што мора да ги содржи фактурата; 

2) потврда од Фондот за унапредување на про-
изводството и пласманот на добитокот и добиточни-
те производи или од Сојузната дирекција за резер-
ви на прехранбени производи' дека телињата и ју-
нињата потекнуваат од договорено производство и 
дека договорот е регистриран ка ј нив; 

3) доказ дека телињата и јунињата му одгова- -
раат на квалитетот и на категориите од точка 1 на 
оваа одлука; t 

4) доказ дека телињата и јунињата им се ис-
порачани на организациите на здружениот труд 
што се занимаваат со преработка или со промет на 
добиток или добиточни производи или на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи, 
односно на својата основна организација на здру-
жениот труд (товарен лист, испратница, потврда за 
приемот и др.); 

5) пресметката премијата од член 1 на Зако-
нот, во која се назначуваат количините на телиња-
та и Јунињата и определениот износ по еден кило-
грам и за вкупната количина. 

5. Ако се поднесува барање за исплата на пре-
мијата за телињата и јунињата од член 3 на За-
конот, покрај исправите од точка 4 на оваа одлука, 
мора да се приложи и потврда од Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи дека за 
тие телиња и јуниња не^ е остварена зголемена и 
додатна цена според Одлуката за цените по кои Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи ќе врши откуп на згоени јунчиња („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/74). 

6. ̂  Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањата за исплата на пре-
миите од член 1 на Законот во поглед пресметува-
њето и потполноста на приложената документација 
се исправни, го одобрува бараниот износ во корист 
па жиро-сметката на подносителот на барањето, а 
на товор на' сметката бр. 60811-637. 

7. Организациите се должни во своето книго-
водство да водат уредна и ажурна евиденција и до-
кументација за количините на Телињата и јуниња-
та за кои е остварена премијата од член 1 на За-
конот и за остварените премии. 

8. Ако кон барањето за исплата на премијата се 
прилагадт преписи на оригинални исправи (факту-
ри и др.), тие мораат да бидат потпишани од овлас-
тените лица и врз нив мора да биде втиснат печа-
тот на подносителот на барањето, а оригиналните 
исправи; се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна врз секоја исправа што се поднесува на увид 
да назначи дека премијата од член 1 на Законот е 
исплатена. 

9. Со парична казна до 10.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок организацијата што ќе оствари пре-
мија за количините на телиња и јуниња за кои е 
веќе остварена премијата, 

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се 
казни со парична казна до 1.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата. 

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

Е. п. бр. 103 
6 февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с, р. 

101, 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за ца-

ринската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/70, 40/73 и 21/74), на предлог од Сојузната управа 
за царини, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНАРНИЦА ВО ПЛОЧЕ 

1. Се основа Царинарница во Плоче, со седиште 
во Плоче. 

2 Царинарницата во Илоче почнува со работа 
на 1 јули 1975 година. 

Е. п. бр. 104 
б февруари 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

1Ќ2. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за ца-
ринската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/70, 40/73 и 21/74), на предлог од Сојузната управа 
за царини, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНАРНИЦА ВО БАР 

1. Се основа Царинарница во Бар, со седиште во 
Бар. 

2. Царинарницата во Бар почнува со работа на 
1 јули 1975 година. 

Е. п. бр. 105 
б февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џелал Биедиќ, с. р. 

103, 

Врз основа на член 15 од Законот за средствата 
на задолжителниот заем за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-

публики и Автономна Покраина Косово („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/71 и 23/72), сојузниот секре-
тар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗДАВАЊЕТО 
И АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА 
СРЕДСТВАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИ-

КИ И АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

1. Во Упатството за издавањето и амортизација-
та на обврзниците за средствата на задолжителниот 
?vcм за кредитирање на побрзиот развој па стопан-
ски недоволно развиените републики и Автономна. 
Покраина Косово (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/72) во точка 2 став 1 зборовите' ,,до 15 март ' се 
заменуваат со зборовите: „до 1 март'4. 

2. Образецот „3" што е составен дел на Упат-
ството за издавањето и амортизацијата на обврзни-
ците за средствата на задолжителниот заем за кре-
дитирање на побрзиот развој на1 стопански недо-
волно развиените републики и Автономна Покраина 
Косово се менува и гласи: 
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Износ на издвоениот доход по завршната сметка за 197 година за покритие на уплатениот заем - -
Динари 

(М П.) 
(потпис на уплатителот 

на заемот) 

Се потврдува дека датумите на уплатата и уплатените износи на заемот, што се искажани во овој 
образец, и одговараат на состојбата во евиденциите на Службата на општественото книговодство'и де-
ка уплатите се покриени со издвоениот доход, та уплатигелот на заемот нема основ за враќање ал 
уплатените аконтации на заемот. 

197— година 
(датум) 

197— година 
(датум) 

(Потпис на овластениот работник на 
Службата на-општественото книговодство) 
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Страна .4 

ОБЈАСНЕНИЈА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОБРАЗЕЦОТ „3" 

1. Во образецот „3" во оддел I се искажува упла-
тениот заем за пресметковната (тековната) година, 
додека во оддел II се искажува уплатениот заем за 
поранешните години. 

2. Во колона 1 се запишува месецот за кој е 
извршена уплата на заемот. Ако со еден налог е 
уплатена аконтација на заемот за повеќе месеци, 
во колона 1 се запишуваат месеците на кои упла-
тата се однесува (на пример, при уплатата за Јану-
а р и - м а р т ' „јануари, февруари и март"). Ако акон-
тацијата за еден месец е уплатена со повеќе налози 
што имаат различни датуми, секој налог посебно се 
запишува под еден реден број. 

3. Како датум на уплатата, во колона 3 се за-
пишува датумот на' изводот од жиро-сметката, од-
носно датумот кога жиро-сметката на уплатителот 
е задолжена со уплатата шГ заемот. Датумите се обе-
лежуваат со двоцифрени арапски броеви, на пример: 
5 февруари - со 05 02, 25^март - со 25 03, 9 ноем-
ври — со 09 И итн. 

4. Во колона 4 се запишуваат ефективните упла-
ти извршени во корист на соодветните збирни смет-
ки, како и уплатите што според важечките прописи 
се сметаат како ефективни уплати (обврзници и др.). 

5. За износот на враќањата на заемот извршени 
во текот на уплатниот период се намалуваат пора-
нешните уплати. На ист начин се постапува и при 

- враќањата на уплатените аконтации на заемот по 
завршната сметка на уплатителот. Според тоа, упла-
тите што им се вратени на уплатителите, не се запи-
шуваат во образецот „3". Меѓутоа, во случај на де-
лумно враќање на заемот, во образецот се запишу-
ваат само првите уплати, и тоа само до износот што 
останува како обврска по завршната сметка. 

6. Под редниот број 50 се искажуваат враќањата 
на уплатениот заем по основ на обврски за поранеш-
ните години во текот на упатниот период, и тоа 
само ако немало уплати под ред. бр. 70 до 87 кои 
би се намалувале за износот на4 враќањата на за-
емот. 

7. Под редниот број 60 се искажува салдото на 
уплатите за кои не се издадени обврзници по прет-
ходните пресметки. Тие податоци ги запишува над-
лежната служба на општественото книговодство." 

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

Бр. 1-1510/1-75 
3 февруари 1975 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Цемовиќ, с. р. 

104. 

Врз основа на член 91 точка 2 од Основниот за-
кон за средствата за работа на органите на управа-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 1/67) 
и член 44 од Уредбата за финансиското и матери-
јалното работење на органите на управата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/66 и 38/67), сојузниот се-
кретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

НА УПРАВАТА 

1. Во Упатството за начинот на составување на 
завршната сметка на сојузните органи на управата 
(„Слулѕбен лист на СФРЈ", бр. 4/74) во точка 4 по 
одредбата под 3 се додава нова одредба под За, која 
гласи; 

,,,За) посебен преглед на остварените средства на 
сопствени приходи во 19— година (на Образецот 
Ilia);". 

По одредбата под 7 се додава нова одредба под 
7а, која гласи: 

,,7а) посебен преглед на конечната пресметка на 
распределбата на средствата за лични доходи извр-
шена во согласност со Општествениот договор за 
усогласување на распределбата на доходот, на 
средствата за лични доходи и на другите примања 
на работниците во органите на федерацијата во 
19— година (на Образецот Vila);" 

- 2. Во точка 6 во одредбата под 6 ст. 2 и 3 бројот: 
„1973" се заменува со бро-јот: „1974", а бројот: „1974" 
— со бројот: „1875" на сите места. 

3. Во точка 8 став 2 во одредбата под Залетав 2 
се брише. 

Во одредбата под 13 став 1 зборот: „исплатени-
те" се заменува со зборот: „пресметаните". 

Во истата одредба по став 2 се додава нов став 
3, кој гласи: 

„Под редниот број 15 — во посебен износ ќе се 
искаже и извршената исплата на личните доходи 
што настапила во 1974 година за периодот јули — 
декември 1973 година при усогласувањето на лич-
ните доходи со Општествениот договор за усогласу-
вање на распределбата на доходот, на средствата 
за лични доходи и на другите примања на работ-
ниците во органите на федерацијата (во натамоитипот 
текст: Општествениот договор)". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
4. Во глава II. по одделот 3, се додава назив на 

новиот оддел За и нова точка 9а, кои гласат: 
„За. Посебен преглед на остварените сопствени 

приходи 
9а. Во образецот I l ia - Посебен преглед на 

остварените средства на сопствени приходи во 19— 
година, се прикажуваат прометот и состојбата на 
сопствените приходи што сојузните органи на упра-
вата ги остваруваат со својата дејност преку посеб-
ни евидентни сметки, а кои се уплатуваат во корист 
на буџетот на федерацијата како посебен облик на 
приходи. 

Во образецот од став 1 на оваа точка се внесува, 
и тоа: 

1) под редниот број 1 — се внесуваат книговод-
ствените податоци за износот на долговното салдо 
на прометот на контото 120, а кој на 31 декември 
претходната година е книжен на побарувачката 
страна на контото 290; 

2) под редниот број 2 - се искажува износот на 
целокупната реализација врз основа на издадените 
фактури во тековната година книжени на контата 
750 и 770. Долговниот промет на контото 120 во те-
ковната година мора да биде еднаков на износите 
на прометот книжени на прбарувачката страна на 
контата 750 и 770; 

3) под редниот број 4 - се внесува долговното 
салдо на прометот на контото 120 што на крајот на 
тековната година се книжи на побарувачката стра-
на на конто,то 290: 

4) под редниот број 5 - се искажува износот на 
вкупно наплатената реализација во тековната го-
дина,, а кој износ е книжен на долговната страна 
на контото 108 (сметка 845 ка ј Службата на опште-
ственото книговодство) и на побарувачката страна 
на контото 208; 

5) под редниот број 6 - се внесува состојбата 
на 31 декември претходната година според изводот 
на Службата на општественото книговодство на 
сметката 845 ако имало салдо, односно ако не е из-
вршено празнење од сметката 845 во целост; 

6) под редниот број 7 - се искажува приливот 
на средствата на евидентната сметка 845, чиј износ 
се согласува со редниот број 5 на овој образец и 
чиј промет е книжен на долговната страна на кон-
тото 108; 

7) под редниот број 9 - се внесува износот што 
со налог за пренос е уплатен во корист на буџетот 
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на федерацијата како посебен облик на приход и 
кој е книжен на побарувачката страна на контото 
108. односно на долговната страна на контото 208; 

8) под редниот број 10 — се искажува евентуал-
ното салдо на сметката 845 кое истовремено се нао-
ѓа како долговно салдо не контото 108 и побарува-
чко салдо на контото 208. 

Образецот Ша се составува за секоЈ вид приход 
посебно." 

5. Во точка 11 став 3 во одредбата под 6 бројот: 
„16" се заменува со бројот: „17". 

Одредбата под 7 се брише. 
6. Во точка 14 став 2 во одредбата под 1 по збо-

ровите: „на годишен одмор", се додаваат зборовите: 
„во денови на државен празник,". 

7. По одделот 7 се додаваат назив на одделот 7а 
и нова точка 14а, кои гласат: 

,Да, Посебен преглед на конечната пресметка 
на распределбата на средствата за лични доходи 
извршен во согласност со Општествениот договор 

14а. Во образецот Vila — Посебен преглед на 
конечната пресметка на распределбата на средства-
та за лични доходи извршен во согласност со 
Општествениот договор за усогласување на распре-
делбата на доходот, на средствата за лични доходи 
и на другите примиња на работниците во" органите 
на федерацијата во 19— година се искажуваат по-
датоци за остварените средства од буџетот на фе-
дерацијата според мерилата утврдени во Опште-
ствениот договор и износите на исплатените сред-
ства за лични доходи на работниците на сојузните 
органи на управата во нето износ. 

Средствата на исплатените лични доходи на 
работниците се внесуваат во Образецот Vila според 
пресметката, врз основа на општите акти за распре-
делба на средствата за лични доходи на сојузните 
органи на управата во 1974 година. 

Во образецот Vila се внесуваат, и тоа: 

Образец Ша 

СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО -
СР или САП 

ПОСЕБЕН ПРЕГЛЕД 
НА ОСТВАРЕНИТЕ СРЕДСТВА НА СОПСТВЕНИ" ПРИХОДИ ВО 

19 ГОДИНА 

Реден 
број 

Класа, 
група 
или 
конто 

И з н о с 
О п и с планирано остварено 

1 2 3 4 5 

I. Реализација иа сопствените приходи 

1 120 
(290) 

Салдо на ненаплатените побарувања од купувачи на 31 де-
кември претходната година 

2 750 
770 

Остварел промет во -тековната година , 

3 - Вкупно ( 1 + 2 ) 
4 120 

(290) 
Салдо на ненаплатените побарувања од купувачи на 31 де-
кември тековната година 

5 108 
(208) 

Наплатена реализација на сопствените приходи (3 минус 4) 

II. Промет на евидентната сметка кај СОК (сметка 845) 

6 108 
(208) 

Состојба на 31 декември претходната година 

7 108 
(208) -

Прилив на средства во тековната година 

8 - Вкупно (6 4-7) 

9 108 
(208) 

Уплатено во буџетот на федерацијата 

10 108 
(208) 

Состојба на 31 декември тековната година (8 минус 9) 

На 197— година 

Раководител на 
сметководството, 

Претседател на Советот 
на работната заедница, 

Старешина на сојузниот 
орган на управата, 
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1) во колона 4 — вкупен број на месеци - ра-
ботници според кои средствата во буџетот му се 
обезбедени на сојузниот орган на управата, т. е. за 
целата година за работниците затечени на 1 јануа-
ри тековната година, што биле во работен однос 
целата година; за новопримените работници од да-
тумот на нивното стапување на работа, односно за 
работниците што заминале од сојузните органи на 
управата - до денот на нивното заминување; 

2) во колона 5 - остварен број на месеци-работ-
ницр - се внесуваат податоците утврдени на начин 
што е пропишан во точка 14 на Упатството. Збир-
ните податоци од таа колона мораат да бида еднак-
ви на ,податоците искажани во колона 3 на Обра-
зецот VII; - I 

3) во колона 6 - вкупен нето износ на личните 
доходи за целата година одобрен на сојузните орга-
ни на управата според член 9 на Општествениот 
договор, според соодветните категории на работни-
ците, односно на подгрупите дадени во колона 3 на 
овој образец; 

4) во колона 7 - годишен нето износ одобрен 
на сојузните органи на управата за лични доходи 
според посебни услови ,за работа во смисла на член 
12 од Општествениот? договор; 

5) во колона 8 - годишен нето износ на лични-
те доходи одобрен на сојузните органи на управата 
за минат труд на работниците во смисла на член 15 
од Општествениот договор; 

6) во колони 10 до 13 — исплатени нето износи 
на личните доходи утврдени со општиот акт за 
распределба на средствата за лични доходи на со-
јузните органи на управата во согласност со Опште-
ствениот договор, според исплатите извршени за 
целата тековна Година, по видови (аконтација на 
личниот' доход, дел на личниот доход по основ 
на резултатите на турдот, дел на доходот, дел на 
доходот по основ на посебни услови за работа и дел 
на доходот по основ на минат труд); 

7) во колони 15 и 16 - просечни месечни нето. 
износи на личните доходи, што по одделни кате-
гории, односно подгрупи на соодветни категории 
работници се обезбедени во буџетот на федерација-
та и износите на фактичко извршените исплати 
според општите акти на сојузните органи на упра-
вата. 

Под ред. бр. 15 до 21 на образецот Vila се вне-
суваат нето износите на личните доходи за работ-
ниците за кои средствата во буџетот на федераци-
јата се обезбедувале над или под коефициенти-
те утврдени според член 9 на Општествениот до-
говор." 

8. Во точка 17 бројот: „1973" се заменува со бро-
јот: „1974", а бројот: „1974" - со бројбт: „1975" на 
сите места. 

9. Во точ. 19 и 21 бројот: „1974" се заменува со 
бројот: „1975". 

10. Обрасците Ша и Vila се отпечатени кон ова 
упатство и се составен дел на Упатството за начи-
нот на составување на завршната сметка на сојуз-
ните органи на управата. 

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

" Бр. 7-1376/1 
Ѕ4 јануари 1975 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовиќ, е. ри 

165. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ »SALZBURGER NACHRI-

CHTEN^ 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот »Salzburger Nachrichten«, 
број 269 од 20 ноември 1974 година, што излегува на 
германски јазик во Салцбург, Австрија. 

Бр. 650-1-2/160 
27 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи. 

Фрањо Херлевиќ, с. р 

106. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно ко,муницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува ' 

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

ТО НА СПИСАНИЕТО »LEUROPEO« 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на списанието »E'Europeo«, број 46 од 14 
ноември 1974 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/180 
27 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Фрањо Херлевиќ,ч'с. р. 

107. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Frankfurter Allgemeine ZeU 
tung", број 266 од 15 ноември 1974 година, што из-
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легува ка германски јазик во Франкфурт,. Сојузна 
Република Германија. 

Бр. 650-1-22/223 
30 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Хер^ р. 

Врз основа на член 2G став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/7ЈЛ во согласност со претседателот на С о ј у з н и о т 

комитет за земјоделство и со претседателот на Со-
ј у з н и о т комитет за здравство и социјална заштита, 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕ-

Т О Т НА КАФЕТО И С У Р О Г А Т И Т Е НА К А Ф Е , Ч А -

ЈОТ, ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СУПА, ПЕ 
К А Р С К И О Т КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА ПЕЦИВО, 
ПРАШОКОТ ЗА ПУДИНГ, ДИЕТЕТСКИТЕ ПРО-

ИЗВОДИ И АДИТИВИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на кафето и су-

рогатпте на кафе, чајот, зачините, концентратите за 
супа, пекарскиот квасец, прашокот за пециво, пра-
шокот за пудинг, диететските производи и адити-
вите („Службен лист на СФРЈ", бр 22/63, 2/64, 25/85, 
50/66, 10/67, 54/67, 15/68, 53/69 и 27/71) во член 25 
став 2 по зборовите: ,,Мешаницата на кафе" се до-
даваат зборовите: „може да", 

Во стаз 5 по зборовите' „трговското име на ка-
фето" запирката и зборовите: „освен за мешаница-
та на кафе од ставот 2 на о в о ј член" се бришат. 

Член 2 
Овој правилник в лету с а во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2G7 
24 јануари 1075 година 

Белград -
I 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
ГЛллг.п Кранови!:, с. р. 

109. 

Врз огнева ни чл^п 22 од Законот 0а општес-
твена кон а рола на цените (,,Службен лист in СФРЈ", 
бр 23/72 и 35/72), претставниците па проч водите-
ли1: о и претставниците на пет;пшусачито склучу-
ваат " - , 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПГОМЗГЕЛ НА ЦЦНП л Л БОХС-

- НАЛЕТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
. ставниците на потрошувачите на 31 октомври 1974 
родина склучила и потпишаа Спогодба промена 

на затечените цени за бокс-палети, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови за продажбата) така 
што највисоката продажна цена да изнесува, и . 
тоа за: 

- бокс-палети JUS M.Z2.310 - до 1.180 динари 
по парче. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 998 од 7 Јануари 1G75 
година. 

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

Претставници на производителите : „Примат" — 
Марибор и ИГМ - Лепоглава. 
Претставници на купувачите-потрзитусачи: 5 
купувачи-потрошувачи потписници па Спогод-
бата. 

НО. 

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 производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат , 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА ТЕКС-

ТИЛНИ МАШИНИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 18 септември 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за текстилни машини, со тоа што 
производителската организација на здружениот труд 
да може да ги зголеми своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
ипо највисоките продажни цени за матични авто-
матски ткајачки разбои со алтернативни уреди да 
изнесуваат, и тоа за: 

Дин/парче 
1) автоматски тка1ачки разбој, тесен 

RU-T-92-117 cm до 65.354 
2) ai-тематски т к а а ч к и разбој, среден 

RS-T-163-188 cm до 81.940 
3) автоматски ткајочки разбој, подолг 

KD-T-237-263 ега до 88.740 
4) автоматски ткај ачки разбој, супер« 

зајакнат, за технички ткаенини 
RS'TT-T-163-188 cm до 90.100 

5) автоматски ткајач-.и разбој BNJ 
4 бои), R1B-T-163-188 cm до 128.690 

6) негативна лист ор.ка-хартија карта, 
една призма за 20 листови 
NL-LP-1 -20 до 22 934 

7) ексц^птзрскт уред за подигање 
листови, еднократен потоп JLPV за 
6 листови до 17.1G0 

8ј ексцснтарскл уред за подигање 
листов:!, двократен потоп DPL, за 6 
листови 1 до 27 570 

9) други автоматски ткаачки разОби и 
уреди според ценовникот што е 
составен дел на Спогодбата, 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, штог се предвидени во спогодбата/ 
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3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 901 од 7 јануари 1975 
година. 

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

Претставник на производителот: ТТМ Творница 
тексти лних строј ева и мјерних уреѓаја — Заг-
реб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 3 и член 23 став 1 од Зако-
нот за сојузните совети („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/74), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 
СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
УРЕДУВАЊЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК" 

-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ 
i 

1. За претседател на Сојузниот совет за праша-
ња на општественото уредување се именува д-р 
Антон' Вратуша, потпретседател на Сојузниот из-
вршен совет. 

2. За заменик-претседател на Сојузниот совет за 
прашања на општественото уредување се опре-
делува Радован Пантовиќ, член на Сојузниот из-
вршен совет. 

Е. п. бр. 106 
6 февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Воз основа на член 3 и член 23 став 1 ед Зако-
нот за сојузните совети 4 („Службен л^ст на СФРЈ ' 
бр. 66/74), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 
СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА 
ПОЛИТИКА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК -

-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ 

1. За претседател на Сојузниот совет за стопан-
ски развој и економска политика се именува д-р 
Берислав ,Шефер, потпретседател на Сојузниот из-
вршен совет. 

2. За заменик-претседател на Сојузниот совет за 
стопански развој и економска политика се оггое^о-
лува Милорад Бировлев, член на Сојузниот извршен 
совет и претседател на Сојузниот комитет за опште-
ствено планирање. , 

Е. п. бр. 107 
6 фезруаоч 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни^покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/71 и 5/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕК-
ТОР НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИ-

КИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

1. За директор на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развоЈ на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини 
се назначува Зеки Бејтулаху, досегашен.помошник-
-сојузен секретар за земјоделство. 

2. Се разрешува од должноста директор на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини Александар Радевиќ, по-
ради истек на мандатот. 

Е. п. бр. 108 
6 февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 32 од Основниот закон за 
Јавното правобранителство (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК-СОЈУЗЕН ЈАВЕН 

ПРАВОБРАНИТЕЛ 

За заменик-сојузен јавен правобранител се наз-
начува Рамиз Црнишанин, поранешен член на Цен-
тралниот комитет на Сојузот на комунистите на 
Србија. 

Е. п. бр 32 
15 јануаои 1975 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 32 од Основниот закон за 
јавното правобранителство („Службен лист па 
СФРЈ", бр. 15/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК-СОЈУЗЕН ЈАВЕН 

ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Се разрешава од должноста заменик-сојузен ја-
вен правобранител Енвер Крзиќ, поради одење во 
пензија. 

Е. п бр. 33 
15 јануари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на со?узните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И КУЛ-

ТУРА 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за наука и култура се назначува Велико Тадиќ, до-
сегашен член на Покраинскиот извршен совет и по-
краински секретар за -образование, наука и култура 
на САП Косово. 

Е п. бр 34 
15 јануари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации (,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/12 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 

БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

За помошнпк-претседател на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди се маз-
н е с к а Трајко Атанасов, помошник"секретар за 
здравство и соци-јална политика на СР Македонија. 

Е п. бр 35 
15 јануари 19^5 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз огнена на член 23 став 2 од Законот за ју-
,гос л змиските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
2 74), Сојузниот извртен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ТРГНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ. ЗА 
СТА Н Д АР Д ИЗ А ЦИIА ПРИ ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 

ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

За членови- на Советот за стандардизација при 
Југословенскиот завод за стандардизација се имену-
ваат, и тоа: 

1. дипл инж, Ангеле Апостолов, металург во 
Рудниците и железарницата „Скопје", Скопје, 

2. дипл. инж. Богдан Везилиќ, полковник од 
Централното биро за стандардизација и метрологија 
во ЈНА, 

3. инж. агр. Милош Глоговчан, стручен совет-
ник во Југословенскиот институт за прехранбена 
индустрија, Нови Сад, 

4. дипл. инж. Драшко Драшковиќ, раководител 
на Секторот за стандардизација во Заедницата на 
југословенските железници, 

5. дипл. инж. Милан Јоеимовиќ, раководител 
на групата во Заедницата на југословенските пош-
ти, телеграфи и телефони, 

6. мр Владимир Курелец, управник на Заводот 
за стандардизација на претпријатието „Раде Кон-
чар", Загреб, 

7. Франце Млакар, претседател на Југословен-
скиот електротехнички комитет, 

8 Никола Мрвош самостоен советник во Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и цени, ' 

9 дипл. инж Вељко Петриќ, секретар на Совет 
во Стопанската комора на Босна и Херцеговина, 

10. Фатмир Реџа, генерален директор на Тек-
стилниот комбинат „Емин Дураку", Ѓаковица, 

И. дипл. инж. Јакуб Самоковлиќ, секретар на 
Совет во Стопанската комора на Југославија, 

12. дипл. инж. Стане Слапшак, директор на Раз-
војниот сектор во претпршатието ,.Искра", Крањ, 

13. дипл инж. Јован Терзиќ ш^ф на Бирото во 
ИГМ „Радоје Дакиќ", Титоград, 

14. дипл. инж. Добросав Цветковиќ, советник во 
Републичката стопанска комора на СР Србија, 

15 дипл инж. Душан Чучков иќ, помошник-ге-
нерален директор на Заедницата па југословенското 
електростопанство, и 

16. претставник на Сојузниот комитет за енер-
гетика и индустрија, 

Е. п. бр, 36 
15 јануари 1375 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 член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Рспуолпк-Ч Југославија одлучува 
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 

Марушић Николе Владимир, Споја Драгутина 
Јосип, Стризић Јурја Иван; 

- за особени заслуги и ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Антонић Фрање Фрањо, Антонић Ивана Мла-
ден, Брозичевић Владимира Владимир, Брозовић 
Томе Милан, Чор Петра Иван, Јурчић Петра Томо, 
Калафатић Мате Мато, Калафатић Томе Томо, Пе-
ћарић ,Славка Славко, Споја Ивана Грга, Стипеч 
Славка Фрањо, Томић Томе Фрањо, Тус Мирка 
Џикола, Вељачић Гргура Анка, Властелић Ивана 
Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Антониќ Фрање Петар, Арбанас Ивана Фрањо, 
Брозовић Славка Јосип, Дика Јосипа Јосип, Дорић 
Јосипа Вјекослав, Дражић Владимира Владимир, 
Кунић Милана Јосип, Мурета Диониза Јурај, П ло-
ва нић Винка Јосип, Споја Гашпара Гашпар, Стри-
зић Антоиа Рафајел, Тонковић ,Стјепана Јосип, 
Тонковић Антона Миховил. Тус Николе Фрањо, 
Тус Јурја Грга, Вељачић Ивана Филип; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Споја Милутина Иван; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Антонић Владимира Иван, Антонић Николе 
Јосип, Комбол Павла Иван, Комбол Мате Миховил, 
Мицулинић Слепана Милутин, Стризић Антона 
Иван, Угрин-Тус Јурја Франка; 

— за- заслуги и постигнати успеси во рабоотата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Барац Мате Марија, Баричевић Јосипа Иваћ, 
Чор Мате Јурај, Дражић Мирка Фрањо, Јовановић 
Антона Здравко, Јурчић Фрање Аница, Калафатић 
Ћирила Винко, Калиман Фрање Винко, Клековић 
Ивана Фрањо, Комбол Станка Јурај, Комбол Михо-
вила Миховил, Косановић Глише Саво, Краљић 
Јосипа Јосип, Кршул Антова Анница, Кршул Мате 
Франка. Кршул Јурја Кате, Манце Ловре Јаков, 
Мартинчић Мате Јосип: 

Пађен Јурја Милан, Рапаић Петра Иван, Саф-
тић Јерка Иван, Смојвер Ќар л а Винко, Споја Jypja 
Иван Стипеч Ивана Јосип, ПГимац Петра Петар, 
Шпаљ Петра Иван. Тонковић Мате Иван, Тонковић 
Мате Мато, Тус Ивана Јурај, Тус Мирка Мирко, 

Тус Николе Рудолф, Угрин Николе Јосип, Угрин 
Рајмонда Јурај, Угрин Николе Петар, Вељачић 
Ивана Текла, Властелић Ивана Јосип. 

Бр. 112 
12 август 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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