
Петок, 22 ноември 1974 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 58 ГОД. XXX 

993. 

Врз основа на член 96 ђтав 1 од Деловникот за 
работата на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/72) и чл. 1 и 6 од Одлуката 
за привремениот деловен ред на Претседателството 
па СФРЈ, бр. 0-5 од 16 мај 1974 година, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА 
СЛУЖБИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Стручните и други работи за потребите на 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (во понатамошниот текст: 
Претседателството) и на неговите работни тела и 
на членовите на Претседателството, ги вршат служ-
бите на Претседателството. 

Службите на Претседателството вршат опреде-
лени стручни и други работи и за потребите на 
Претседателот на Републиката кога тоа ќе им го 
довери Претседателот на Републиката. Во врше-
њето на овие работи шефот на кабинетот на Прет-
седателот на Републиката може да им издава на 
службите на Претседателството непосредно упат-
ства за работата. 

2. Службите на Претседателството ги вршат 
стручните и други работи што се однесуваат на: 
следење Ти анализирање на состојбата и на појави-
те во сите области на општествените односи во 
рамките на правата и должностите на Претседа-
телството утврдени со Уставот, посебно во областа 
на надворешцополитичките односи, народната од-
брана и заштитата на поредокот утврден со Уста-
вот на СФРЈ и поведуваат иницијатива за разгле--
дување определени прашања на седниците на 
Претседателството односно на неговите работни те-
ла: подготвување w организирање на седниците на 
Претседателството* и на неговите работни тела; обез-
бедување и подготвување информации и документа-
циони и други, материн али и податоци за потребите 
на Претседателот на Републиката, на Претседател-
СТРОТО и на неговите работни тела и на членовите на 
Претседателството; подготвзпзање програми за ра-
ботата на Претседателството и на неговите работни 
тела; подготвување предлози на акти што ги доне-
сува Претседателството; давање стручни мислења 
во врска со работата на Претседателството; работи 
во врска со одликувањата што ги доделува Прет-
седателот .на Републиката: работи на протоколот; 
информирање за работата на Претседателството и 
на неговите работни тела: следење на извршување-
то на програмите за работата и на заклучоците и 
на други акти на Претседателството и на другите 
работи за потребите на Претседателот на Републи-
ката, на Претседателството и, на неговите работни 
тела. 

3. Службите на Претседателството во извршу-
вањето на своите задачи и работи, соработуваат со 
сојузните органи на управата и со службите на Со-
бранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет, на 
Претседателството на ЦК СКЈ, на Сојузната кон-
ференција на ССРНЈ и со другите општествени, 
научни и стручни организации, со службите на 
претседателстЕата на републиките и на автономни-
те покраини, како и со други органи и служби во 
републиките и во автономните покраини. 

4. Во вршењето на своите задачи и работи, 
службите на Претседателството меѓусебно сорабо-
туваат и за таа цел разменуваат документациони 
материјали, податоци и известувања со кои распо-
лагаат, во согласност со карактерот на* работите 
што ги вршат. 

5. Начинот на остварувањето на уставните на-
чела за употребата на јазиците и писмата на на-
родите и народностите на Југославија во работата 
на службите на Претседателството, се уредува со-
гласно со одредбите на Деловникот за работата на 
Претседателството и со одредбите на оваа одлука. 

6. Работните луѓе во службите на Претседател-
ството ги остваруваат правата на самоуправување-
то и ги уредуваат меѓусебните односи во согласност 
со општите прописи за самоуправувањето и со ме-
ѓусебните односи во здружениот труд во сојузните 
органи на управата, како и со важечките опште-
ствени договори и со одредбите на оваа одлука. 

) 
II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

7. Стручните и други работи утврдени во точка 
2 на оваа одлука, ги вршат: генералниот секретар 
на Претседателството, службите на Претседател-
ството и службите на комисиите на Претседател-
ството утврдени со оваа одлука. 

Членовите на Претседателството имаат каби-
нети. 

Кабинетите на членовите на Претседателството, 
во соработка со службите на Претседателството, 
'вршат определени стручни и други работи што не-
посредно се поврзани со работата и со одговорноста 
на членовите на Претседателството. 

1. Генерален секретар на Претседателството 

8. Генералниот секретар на Претседателството 
Ја обезбедува работата и функционирањето на 
службите на Претседателството врз единствени на-
чела и раководи со службите на Претседателство-
то, ако со оваа одлука или со посебни прописи не 
е определено, раководителите на одделни служби 
за својата работа и за работата на службата да му 
одговараат непосредно на Претседателството, на ра-
ботното тело на Претседателството или на член на 
Претседателството. 

Покрај работите што му се ставени во делокру-
гот со Деловникот за работата на Претседателство-
то, генералниот секретар на Претседателството ги 
врши работите што се однесуваат на: подготвување 
и организирање на седниците на Претседателство-
то; подготвувале' на седниците на Колегиумот на 
службите на Претседателството; следење на орга-
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низацијата и функционирањето на службите на 
Претседателството од гледиштето на правата и 
должностите на Претседателството утврдени со 
Уставот; работи во врска со покровителството на 
Претседателството и приемот на разни делегации, 
во земјата; доставување материјали за седниците 
на Претседателството; грижење за водењето на за-
писниците од седниците на Претседателството; под-
готвување нацрт — програма за работата на Прет-
седателството; подготвување извештаи за работата 
на Претседателството; известување на јавноста за 
работата на Претседателството и на неговите работни 
тела; известување на надлежните органи и органи-
зации за заклучоците и ставовите на Претседател-
ството за определени прашања и следење на извршу-
вањето на тие заклучоци и ставови, како и други 
работи што ќе му ги довери Претседателството или 
ќе му ги определи претседателот односно потпрет-
седателот на Претседателството или одделни членови 
на Претседателството. 

Генералниот секретар на Претседателството из-
дава упатство за работата на службите на Претсе-
дателството со кое се обезбедува успешно вршење 
на работите за потребите на Претседателството и 
на неговите работни тела и на членовите на Прет-
седателството. 

За својата работа и за функционирањето на 
службите на Претседателството генералниот секре-
тар на Претседателството одговара пред Претседа-
телството. 

9. Генералниот секретар на Претседателството 
има заменик. 

Заменик-генералниот секретар му помага на 
генералниот секретар во вршењето на работите од 
неговиот делокруг и врши други работи што ќе му 
ги добери генералниот секретар. 

Заменик-генералниот секретар го заменува ге* 
нералниот секретар во случај на отсутност или 
спреченост. 

Во случај на отсутност и на заменикот, гене-
ралниот секретар го заменува еден од именуваните 
функционери во службите на Претседателството 
што ќе го определи потпретседателот на Претседа-
телството. 

10. Заради разгледување прашања во врска са 
организирањето, усогласувањето и унапредувањето 
на работата на службите на Претседателството, се 
формира Колегиум на службите на Претседател-
ството. 

Покрај работите од став 1 на оваа точка Коле-
гиумот, на барање од генералниот секретар, или на 
предлог од раководителот на одделни служби, раз-
гледува и дава мислење за нацртите и предлозите 
на актите и за материјалите што во службите на 
Претседателството подготвуваат за потребите на 
Претседателството, поведува иницијативи за раз-
гледување определени прашања на седниците на 
Претседателството и разгледува други прашања 
што ќе му ги определи генералниот секретар. 

Колегиумот го сочинуваат: генералниот секре-
тар на Претседателството, заменик-генералниот се-
кретар, секретарите на советите, раководителите на 
службите во Претседателството, шефот на Кабине-
тот на потпретседателот на Претседателството и 
претседателот на Советот на работната заедница на 
службите на Претседателството. 

Во работата на колегиумот можат, по покана, 
да учествуваат,и други функционери и стручни ра-
ботници БО службите на Претседателството кога на 
дневен ред се прашања од делокругот на односната 
служба. 

Колегиумот го свикува и со неговата работа 
раководи генералниот секретар на Претседател-
ството. 

2. Служби ва Претседателството 

11. Стручните и други работи потребни за оства-
рување на функцијата на Претседателството и на 
неговите работни тела, како и информирањето на 

Претседателот на Републиката, на Претседателство-
то и на неговите работни тела и на членовите на 
Претседателството ги вршат следните служби на 

• Претседателството: 
— Служба за односи во федерацијата; 
— Служба за надворешнополитички прашања; 
— Служба за прашања на државната безбед-

ност; 
— Служба за општествено-политички прашања; 
— Служба за општествено-економски прашања; 
— Канцеларија за ордени; 
— Протокол; и 
— Служба за општи работи. 
Стручните и другите работи за потребите на 

Претседателството и на неговите работни тела во 
областа на народната одбрана, ги врши Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

12. Службата за односи во федерацијата го сле-
ди, од гледиштето на правата и должностите на 
Претседателството утврдени со Уставот на СФРЈ, 
остварувањето на рамноправноста на народите и на-
родностите на Југославија и усогласувањето на за-
едничките интереси на републиките и автономните 
покраини, во согласност со нивната одговорност во 

'остварувањето на правата и должностите на феде-
рацијата; поведува иницијативи за разгледување на 
овие прашања од страна на Претседателството и 
на неговите работни тела; ја следи, во соработка 
со Службата за општествено-политички прашања и 
со Службата за општествено-економски прашања, 
проблематиката и работата на усогласувањето на 
ставовите на републиките и на автономните покраи-
ни во областите во кои сојузните закони и другите 
сојузни прописи се донесуваат врз основа на усогла-
сените ставови на републиките и автономните по-
краини преку непосредна соработка и договор со Со-
бранието на СФРЈ, со Сојузниот извршен совет и со 
сојузните органи на управата и за тоа го известува 
Претседателството; врши работи во врска со предла-
гање и донесување на привремени мерки; го следи 
подготвувањето и донесувањето на прописи на Сојуз-
ниот извршен совет од општо политичко значење 
и за тоа го известува Претседателството; да органи-
зира соработката на Претседателството со републи-
ките и автономните покраини и во врска со тоа обез-
бедува потребни материјали, и врши други работи 
што ќе и ги определи Претседателството, претседа-
телот или потпретседателот односно член на Прет-
седателството. 

13. Службата за надворешнополитички праша-
ња во соработка со надлежните органи, со опште-
ствено-политичките организации, со научните и 
стручните установи, обезбедува за потребите на 
Претседателството актуелни материјали и информа-
ции од областа на надворешнополитичките односи; 
ја следи состојбата и проблемите во таа област и 
поведува иницијативи за разгледување на тие пра-
шања на седниците на Претседателството и на не-
говите работни тела и врши други работи од таа 
област, што ќе и ги определи Претседателството, 
претседателот или потпретседателот односно член 
на Претседателството. 

Службата за надворешнополитички прашања 
врши стручни и други работи за потребите на соод-
ветниот сојузен совет. 

14. Службата, за прашања на државната без-
бедност, во соработка со органите и службите во фе-
дерацијата што вршат работи од областа на др-
жавната безбедност, ги врши работите што се од-
несуваат на обезбедувањето на информативни и 
други материјали потребни за остварување на ус-
тавните функции на Претседателството, на неговите 
работни тела и на членовите на Претседателството 
во областа на државната безбедност; поведува ини-
цијатива за разгледување на овие прашања на сед-
ниците на Претседателството и на неговите работни 
тела,, и врши други работи од таа област што ќе fi 
ги определи Претседателството, претседателот или 
потпретседателот односно член на Претседател* 
ството. 
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Службата за прашања на државната безбедност 
Ер ши стручни и други работи за потребите на 
соодветниот сојузен совет. 

15. Службата за општествено-политички пра-
шања, во соработка ср надлежните органи, со оп-
штествено-политичките организации, со научните % 
стручните установи, со републиките и автономните 
Покраини подготвува за потребите на Претседателот 
на Републиката, на Претседателството и на неговите 
работни тела и на членовите на Претседателството 
информативни материјали за поважните актуелни 
општествено-политички прашања feo земјата, за.деј-
носта на општествеко-политичките организации, за 
развојот на политичкиот систем и за. актуелните 
прашања од областа на општествените дејности; ја 
следи состојбата и проблемите во областа на опште-
ствено-политичките односи и поведува иницијатива 
за разгледување на одделни прашања од таа област 
на седниците на Претседателството и на неговите 
работни тела, и врши други работи од таа област 

' што ќе и ги определи - Претседателството, претсе-
дателот или потпретседателот односно член на 
Претседателството. 

16. Службата за општествено-економски праша-
ња, во соработка со надлежните органи и со науч-
ните и стручните установи, ја следи состојбата и 
појавите за поважните прашања и проблеми од об-
ласта на стопанството и развојот на општествено-
-економските односи во земјата и за тие прашања 
го информира Претседателот на Републжата, Прет-
седателството и членовите на Претседателството; 
обезбедува актуелни "Материјали и анализи од таа 
област; Доведува иницијативи за разгледување на 
одделни актуелни .прашања од областа на опште-
ствено-економските односи на седниците на Прет-
седателството и на неговите работни *гела, и врши 
други стручни работи од областа на општествено-
-ехсиомеките односи, што ќе и ги определи Прет-
седателството, претседателот или потпретседателот 
односно член на Претседателството. 

17. Со службите од точ. 12 до 16 на оваа одлука 
раководат раководители на службите. 

Раководителите на службите ја организираат 
работата на службите, се грижат за извршувањето 
на задачите и работите од делокругот на службите 
и в р т а т други работи во рамките на остварувањето 
на функциите и задачите на Претседателството и 
на неговите работни тела. 

Раководителите на службите се должни меѓу-
себно да соработуваат и да ја усогласуваат работата 
на подготвувањето, информативни и други матери-
јали од делокругот на службата со која раководат. 

Раководителите на службите за својата работа 
и-за работата на службата со која раководат одго-
вараат ѓгред Претседателството, а во поглед на на-
чинот на организирањето на работите и на фун-
кционирањето на службите одговараат и пред ге-
нералниот секретар. 

18. Службите што вршат работи за потребите 
на сојузните совети, во вршењето на тие работи 
постапуваат според непосредните упатства од се-
кретарот на односниот совет. 

19. Канцеларијата за ордени врши работи што 
се однесуваат на подготвувањето и утврдувањето на 
предлозите за доделување одликувања на СФРЈ 
што ги доделува Претседателот на Републиката, на 
изработката и издавањето на знаковите и докумен-
тите за одликувањата и врши други работи што ќе 
и ги довери Претседателот на Републиката, Прет-
седателството односно Комисијата на Претседател-
ството за одликувања. 

Канцеларијата за ордени врши стручни и дру-
Ти работи за потребите на Комисијата за одлику-
вања. 

Со работата на Канцеларијата за ордени рако-
води шефот на Канцеларијата. 

20. Протоколот во соработка со сојузните, ре-
публичките и покраинските протоколи, врши работи 
во врска со организирање приеми и свечености што 
1и организира Претседателството или неговите чле-
нови; работи во врска со посети на странски др-

жавници и други 'странски делегации на Претседа-
телството; работи' во врска со организирањето на 
службени патувања на членови на Претседателството 
и други работи од областа на протоколот нгпгќе му 
ги определи Претседателството, претседателот, пот-
претседателот односно член на Претседателството 
или генералниот секретар Ла Претседателството. 

Со Протоколот раководи шефот на Протоколот. 
21. Службата за -општи работи вршќ за потре-

бите на Претседателството, на неговите работни те-
ла И на службите на Претседателството персонално-
-кадровски работи, работи во врска со остварува-
њето на правата по основ на трудот и во врска со 
трудот, м&теријалбо-финансиски работи, стенограф-
ски и дактилографски работи, работи на умножу-
вање, како-и работи на писарница.. 

Вршењето на определени општи работи за пот-
ребите на Претседателството и, на членовите на 
Претседателството може да се организира во рам-
ките на заедничките служби на Собранието на 
СФРЈ и на Сојузниот извршен совет. 

Слзгжбата за општи' работи врши стручни и дру-
ги работи за потребите па Комисијата на Пргтсе-
дателството за организациони прашања. 

Со работата на Службата раководи шефот на 
Службата. / 

3. Служби на комисиите 

22. Стручните и другите работи за потребите на 
комисиите на Претседателството ги вршат секре-
тарите на комисиите непосредно, ако со оваа одлука 
Ј4ЛИ со друг пропис вршењето на тие работи не и 
е доверено на некоја дру*га служба односно орган. 

Секретарите на комисиите вршат работи што се 
однесуваат на организирањето и подготвувањето на 
седниците на комисиите, се грижат за извршување-
то и спроведувањето на заклучоците и предлозите 
на комисиите и вршат други работи што ќе им ги 
довери комисијата или претседателот на комисијата. 

Секретарот на комисија работи врз основа на 
непосредни упатства од комисијата односно од прет-
седателот на комисијата. 

4. Кабинет на потпретседателот на Претседател-
ството 

23. Заради вршење стручни и други работи 
потребни за вршењето на функцијата потпредседа-
тел на Претседателството, постои Кабинет н,а пот-
претседателот на Претседателството, како посебна 
постојана организациона единица во рамките на 
.службите на Претседателството. 

Покрај работите што за потребите. на потпрет-
седателот на Претседателството ги врши генерал-
ниот секретар и другите служби на Претседател-
ството, Кабинетот на потпретседателот непосредно 
врши работи што се однесуваат на надворешнопо-
литичката активност на потпретседателот, на не-
говата информираност и протоколарните обврски 
што произлегуваат од функцијата потпретседател 
на Претседателството. 

Со работата на Кабинетот на потпретседателот 
на Претседателството раководи шефот на Кабине-
тот што за својата работа и за работата на Кабине-
тот одговара пред потпретседателот на Претседател-
ството. 

5. Кабинети н^ членовите на Претседателството и 
на генералниот секретар 

24. Покрај работите што за потребите на члено-
вите на Претседателството и на генералниот секре-
тар ги вршат службите на Претседателството, опре-
делени стручни и други работи потребни за оства-
рување на "нивните функции вршат- кабинетите на 
членовите, на Претседателството и Кабинетот на ге-
нералниот секретар. 

Работите во кабинетот ги организира и со нив-
ната работа раководи шефот на кабинетот врз ос-
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нова на непосредни упатства од членот на Прет-
седателството односно на генералниот секретар. 

За својата работа и за работата на кабинетот, 
шефот на кабинетот одговара пред членот на Прет-
седателството во чиј кабинет е, односно пред гене-
ралниов секретар. 

III. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА 

25. Во работата на службите на Претседателство-
то рамноправно се упбтребуваат јазиците и писмата 
на народите на Југославија, утврдени со републичк-
и т е устави. 

Заради остварување на уставното начело за 
правото на употреба на јазиците на народностите 
на Југославија, во службите на Претседателството 
во зависност од потребите, се обезбедува преведу-
вање на материјалите и на соодветните јазици и 
писма на народностите на .Југославија. 

26. Предлозите на актите, што во службите на 
Претседателството се подготвуваат за седниците на 
Претседателсвото, на неговите работни тела или на 
членовите на Претседателството, се изработуваат на 
сите јазици и писма на народите на Југославија, а 
дрЈтите материјали потребни за работата на Прет-
седателството — во договор со членовите на Претсе-
дателството. 

27. Прегшската на Претседателството и на него-
вите служби со органите и организациите или со 
странки во републиките и автономните покраини, се 
врши на јазикот и писмото на оној народ односно 
народност на Југославија што се употребува во ре-
публиката односно автономната покраина, на чија 
територија, е седиштето• на органот или организа-
цијата, односно живеалиштето на странката. 

28. Поблиски упатства за спроведување на од-
редбите на оваа одлука за употребата на . јазиците 
и писмата по потреба донесува генералниот секре-
тар на Претседателството. 

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

29. Генералниот секретар, заменик-генералниот 
секретар на Претседателството, специјалните совет-
ници на Претседателството, раководителите на служ-
бите на Претседателството, шефот на Кабинетот на 
потпретседателот на Претседателството, шефот на 
Протоколот и шефот на Канцеларијата за ордени 
ги именува односно ги назначува и разрешува од 
должноста Претседателството на предлог од Коми-
сијата за организациони прашања. 

Шефовите на кабинетите, советниците на Прет-
седателството, секретарите на комисиите и шефот на 
Службата за општи работи ги назначува и разре-
шува од должноста Комисијата за организациони 
прашања на предлог од членовите на Претседател-
ството односно од генералниот секретар. 

Функционерите од ст. 1 и 2 на оваа точка се 
именуваат односно се назначуваат на време од 5 
години и можат да бидат повторно именувани од-
носно* назначени на иста должност. 

30. Со одлуката за именување односно со реше-
нието за назначување на функционерите од точка 
29 на оваа одлука, се утврдува статусот на овие 
функционери во однос на соодветните функционери 
во другите сојузни органи и организации. 

При .именувањето односно назначувањето на 
функционерите од точка 29 на оваа одлука сообраз-
но ќе се применува уставното начело за застапеност 
на републиките"* и автономните покраини. 

31. Личниот доход и другите примања на функ-
ционери во службите на Претседателството ги утвр-
дува Комисијата за' организациони прашања, со-
гласно со важечките општествени договори. 

32. Функционерите во службите на Претседател-
ството за својата работа и за работата на службата 
со која раководат одговараат пред Претседателство-
то, а ако вршат работи за. цртребит,е л џ .одделни ра-* 
ботпи тела или на' .членовите на Претседателството 

одговараат и пред соодветното работно тело односна 
пред член на Претседателството. 

Во поглед на начинот на организирањето на ра-
ботите и функционирањето на службите функцио-
нерите одговараат и пред генералниот секретар. 

I 33. Одредбите на прописите за именување, на-
значување, разрешување, за работните односи и за 
правата по основ на трудот што важат за функци-
онерите што ги именува Собранието на СФРЈ, сооб-
разно се применуваат врз функционерите што ги 
именува Претседателството, а одредбите, што важат 
за функционерите што во сојузните органи на у-
правата ги назначува Сојузниот извршен совет — 
врз функционерите што ги назначува Претседател-
ството односно Комисијата за организациони пра-
шања. 

V. САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ 

34. Во остварувањето на самоуправувањето, ра-
ботните луѓе во службите на Претседателството 
имаат право и должност, во согласност со општите 
прописи за самоуправувањето и за меѓусебните од-
носи во здружениот труд во сојузните органи на 
управата и со одредбите на оваа одлука, да ги уре-
дуваат своите внатрешни односи и да ги решаваат 
прашањата од тие односи. 

35. Работните луѓе во службите науПретседател-
ството сочинуваат една работна заедница. 

36. Општите акти со кои се утврдуваат внатреш-
ните односи во службите на Претседателството ги 
донесува работната заедница односно Советот на ра-
ботната заедница, во согласност со Комисијата за 
организациони прашања. 

Кои ОПЦЈТИ акти ќе донесува работната заед-
ница, а кбћ советот на работната заедница, опреде-
лува работната заедница. 

37. Актите за организацијата и делокругот на 
службите на Претседателството, согласно со одред-
бите на Деловникот за работата на Претседателство-
то, ги донесува Претседателството. 

Актот за систематизацијата на работните места 
во службите на Претседателството го донесува Ко-
мисијата за организациони прашања на предлог од 
генералниот секретар на Претседателството и по 
прибавено^ мислење од советот на работната за-
едница. 

Систематизацијата на работните места во каби-
нетите на потпретседателот и на членовите на _ 
Претседателството, се утврдува на предлог од пот-
претседателот односно од членот на Претседател-
ството за чиј кабинет станува збор. 

38. Генералниот секретар на Претседателството 
во поглед на остварувањето на правата на работни-
ците по основ на трудот и во врскд со трудот во 
службите на Претседателството ги има правата и 
должностите на функционер што раководи со со-
јузен орган на управата. 

39. Ако при донесувањето на општ акт што за-
еднички го донесува работната заедница односно 
советот на работната заедница и Комисијата за ор-
ганизациони .прашања не се постигне согласност по-
меѓу Комисијата и работната заедница односно со-
ветот на работната заедница, конечна одлука за тоа 
донесува Претседателството. 

Ако при донесувањето на определен акт шо го 
донесува генералниот секретар на Претседатлството 
и советот на работната заедница не се постигне со-
гласност помеѓу советот на работната заедница и 
генералниот секретар на Претседателството, ќе се 
изврши решението што ќе го донесе генералниот се-

кретар на Претседателството. Во таков случај сове-
тот на работната заедница може да бара' за тоа да 
се извести Претседателството. 

40. Со актот за систематизацијата на работните 
места во с л у ж и т е .на Претседателството се опреде-
лува кои работни места и во кри служби се допол-
нуваат без конкурс. -

41. Средствата за работата на службите ца Прет* 
седателството се обезбедуваат во буџетот на феде* 
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паботата на рацијата во рамките 
Претседателството. 

Наредбодавец за извршување на пресметката на 
средствата за работата на Претседателството е ге-
нералниот секретар на Претседателството. 

Генералниот секретар на Претседателството мо-
же, во согласност са закон, правото на наредбодавец 
да го пренесе врз помошниот наредбодавец. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

42. Сите самоуправни и други општи акти за 
организацијата и работата на службите на Претседа-
телството што се донесеш! пред влегувањето во си-
ла на оваа одлука, ќе се усогласат со одредбите на 
оваа одлука во рок од три месеци од денот? на неј-
зиното влегување во сила. 

43. Со влегувањето во сила на оваа одлука, ќе 
се изврши повторно именување односно назначува-
ње на функционерите во службите на Претседател-
ството, согласно со новоутврделата организација на 
службите и со звањата и функциите установени со 
оваа одлука. 

Функционерите што ќе бидат повторно имену-
вани односно назначени во службите на Претседа-
телството, го задржуваат статусот што го имале 
пред влегувањето во сила на оваа одлука, ако тоа 
е поповолно за нив. 

Врз функционерите што не ќе бидат повторно 
именувани односно назначени, се применуваат од-
редбите на- точка 33 од оваа одлука. 

44. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за организаци-
јата и делокругот на службите на Претседателството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/73) и Одлука-
та за основање на Службата на Претседателството 
на СФРЈ за прашања на државната безбедност стр. 
пов. бр. 13 од 19 април 1972 година. 

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

Бр. 0-16 
15 ноември 1974 година 

Белград 

Претседателство 
па Социјалистичка Федеративна Република . 

Југославија 

Потпретседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

994. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. Г6/68, 27/68 и 
30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар За пазар и цени 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ ПА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ 
НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/73, 27/73, 47/73, 52/73, 5/74 и 37/74) во точка 1 во 
одредбата под 93 се додава нов став 2, кој гласи: 

, „Став 1 од оваа одредба не се однесува на про-
изводите од таа одредба произведени од домашен 
компир што е извезен заради облагородување, од-
носно преработка во странство." 

2. Оваа наредба влегува во сила бсмиот ден од 
во „Службен листана СФРЈ"., 

Бр. 4927/2 
16 ноември 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар, 
за пазар и цени, 
Имер Пуља, е. р. 

995. 
Врз основа на член 59 став 1 и член 13 од За-

конот 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 секретар за вна-
трешни работи донесува 

N 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE FURCHE" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Die Furche", број 37 од 14 
септември 1974 година, што излегува на германски 
јазик во Виена, Австрија. 

Вр. 650-1-2/120 " 
21 октомври 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, е. р. 

996. 
Врз основа на чл. 12 став 2 точка 4 од Законот 

за царинската служба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната уп-
рава за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦА-
РИНАРНИЦАТА ОСИЕК СО СЕДИШТЕ ВО ДОЊИ 

МИХОЉАЦ 

1. Се отвора Царинска испостава на ЈЦаринар-
ницата Осиек со седиште во Доњи Михољац. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение започнува со работа на. 22 ноември 1974 го-
дина. 

03.01 Бр. 15230/1 
29 октомври 1974 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
царини. 

Кемал Тарабар, е. р. 

997. 
• Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-

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

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

НИЦИ . 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Запчест спој ници —• — — —JUS М.С1.511 
I Запчест спојница еднострани — JUS М.СЈ.512 
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3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
февруари 1975 година. 

Бр. 11-2739/1 
30 април 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод за стандардизација, 

Милан крајновиќ, е. р. 

998. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-

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

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

ДУСТРИСКИ ДИГАЛКИ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Индустриски дигалки: 
— Ковани товарни кукачки. Тех-

нички услови за изработка и испо-
рака — — — — — — — — JUS M.D1.140 

— Ковани товарни кукачки. Кон-
трола и одржување во погон — — JUS M.D1.141 

— Ковани товарни кукачки, ед-
нокраки. Отковки. Форма и мерки — JUS M.D1.143 

— Ковани товарни кукачки, едно-
краки. Обработени. Форма и мерки JUS M.D1.144 

— Ковани товарни кукачки, дво- -
краки. Откован. Форма и мерки — JUS M.D1.145 

— Ковани товарни кукачки, дво-
ј а к и . Обработени. Форма и мерки JUS M.D1.146 

— Склоп за бесење на товарна 
кукачка за електрични витли — — JUS M.D1.148 

— Склоп за бесење на товарна 
кукачка за дигалка — — — — JUS M.D1.149 

— Вртлив носач на кукачка за 
дигалки — — — — _ — ЈХЈЅ M.D1.150 

— Навртки на товарни кукачки 
за дигалки — — — — — — — JUS M.D1.151 

— Осигурувач на навртка за ку-
к а к и — — — — — — j u s M.D1.152 

— Ламелни товарни кукачки. Тех-
нички услови за изработка и испо-
рака — _ _ _ _ _ _ j U S M.D1.153 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
февруари 1975 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Индустриски дигалки: 
— Ковани товарни кук ачки. Тех-

нички услови за изработка и испо-
рака — — — j u s M.D1.140 

— Ковани товарни кукачки. Кон-
трола и одржување во погон — — JUS M.Dl.i41 

— Ковани товарни кукачки. Ед-
нокраки. Отковки, форма и мерки JUS M.D1.143 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за индустриски дигалки („Службен лист на 
СФРЈ4', бр. 49/71); 

нокраки обработени — — — — JUS M.D1.144 
— Ковани товарни кукачки, дво-

ј а к и , отковки. Облици и мерки — JUS M.D1.145 
— Ковани товарни кукачки, дво-

кратен обработени. Облик и мерки — JUS M.D 1.146 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за индустриски дигалки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/72); 

Индустриски дигалки: 
— Долни дел на макара за долно 

обесување. Склоп на обесувањето на 
товарната кукачка за електричен ви-
тел — — — — — — — — JUS M.D1.148 

— Долни дел на макара за долно 
обесување. Склоп на обесувањето на 
товарната кукачка за дигалки — — JUS M.D 1.149 

— Долни дел на макара за долно 
обесување. Вртлива траверза за ди-
галки — — — — — — — — JUS M.D1.150 

— Долни дел на макара за долно 
Обесување. Наврши на товарни ку-
качки за дигалки — — — — — JUS M.D1.151 

—Долни дел на макара за долно 
обесување. Осигурувач на навртка за 
дигалки _ — _ — — — JUS M.D1.152 

— Ламелна товарна какачка. Тех-
нички услови за изработка и испо-
рака — — — — — — — JUS M.D1.153 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за индустриски дигалки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/72). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на овз 
решение престануваат да важат на 31 јануари 1975 
година. 

Бр. 11-2740 
SO април 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

999. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЕТЕРСКИТЕ МАСЛА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди^ 

Методи за испитување на етерски масла: 
— Земање мостри — — — — JUS Н.Н8.010 
— Подготвување мостри — — JUS Н.Н8.011 
— Определување на рефракцио-

нен број — — — — — — — JUS Н.Н8.012 
— Определување на веселински 

број — — — — — — — j u s Н.Н8 013 
— Определување на ротациона 

сила — — — — — — — — JUS Н.Н8.014 
— Определување на релативна 

густина • — — — — — — — JUS НЛ3.015 
— Определување на содржината 

на карвон — — — — — — — JUS Н.Н8.016 
— Определување на содржината 

на линалол — — — — — — JUS Н.Н8.017 
— Определување на содржината 

на алил изотиоциј алати — — — JUS Н.Н3.018 
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2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 "на ова 
решение се применуваат од 1 јули 1975 година. 

Бр. 19-4654/1 
29 јули 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

на времето за 
помош на сад за ис-

Бр. 25-4652/1 
29 јули 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р, 

1001. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАШЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД 
ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧ-

КИТЕ ЃУБРИЊА 

1. Решението за југословенскиот стандард .од об-
ласта на производството на ^вештачките ѓубриња 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/69), со кое е доне-
сен стандардот JUS Н.В4.035, престанува да важи. 

2, Ова решение влегува во сила на 28 февруари 
1975 година. 

Бр. 25-6902 
4 ноември 1974 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

1000. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДРДИ ОД ОБЛАС-

НА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА БОИ И ЛАКОВИ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Бои и лакови: 
— Определување 

истекување со 
текување — — — — — — — 

— Определување финост на мливо 
— Определување покривка сила 

(Метод на шаховско поле) — — — 
— Определување тврдост на сув 

филм (Метод со помош на клатно) 
— Определување степен на фаќа-

ње на мачканици (Метод на засечува-
ње на филм) 

— Определување испарливи и не-
испарливи материи 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
март 1975 година. 

JUS Н.С8.051 
JUS Н.С8.052 

JUS Н.С8.054 

JUS H.C8.055 

— — — — — JUS H.C8.059 

— — — — JUS H.C8.065 

— — JUS H.B&281 

JUS H.B8.C33 

1002. 

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

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

ТАЧКИ ЃУБРИЊА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Вештачки ѓубриња: 
— Мешани ѓубриња, гранулира ни JUS Н.В4.035 
— Определување на содржината 

на фосфор (како Р2О5), растворлив во 
2%-на лимонска киселина (Фотомет-
риски метод) — -i- — 

— Определување на содржината 
на фосфор (како Р2О5), растворлив во -
вода (Фотометриски метод) — — — JUS Н.В8.232 

— Определување на содржината 
на фосфор (како Р2О5) — (Хинолин-
ски метод) — — — — — — — 

— Комплексни ѓубриња. Земање 
мостри и методи на испитување — JUS Н.В8.298 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
март 1975 година, 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Комплексни ѓубриња. Земање 
мостри и методи за испитување — JUS Н.В^.206 
донесен со Решението за југословенските стандард:* 
од областа на вештачките ѓубриња (..Службен лист 
на СФРЈ", бр. 37/70). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 нп 
решение престанува да важи на 28 фезруг.ри 1-:"5 
година. 

Бр. 25-4651/1 
29 јули 1974 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. pi 
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1003. 
Врз основа на точка 1 став 2 од Решението за 

утврдување на курсевите на странските валути за 
определување на основицата за пресметување на 
царината и иа другите давачки, за пресметување на 
даночните о леси спиј а при извозот и, за девизните 
квоти што се искажуваат во динари („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/74), во спогодба со сојузниот 
секретар за финансии, Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА ПРЕСМЕТ-
КОВНИТЕ СТРАНСКИ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА 
ДЕВИЗНИТЕ КВОТИ ШТО СЕ ИСКАЖУВААТ ВО 

ДИНАРИ 

1. За определување на основицата за пресмету-
вање на царината и на' другите давачки и за де-
визните квоти што се искажуваат во динари, се ут-
врдуваат следните курсеви: 

Курсот Курсот 
Земја Валута важи ВО " 

за динари 

1 2 3 4 

Албанија Пресм. долар 1 17,20 
Авганистан Пресм. долар 1 17,20 
Длжир Пресм. долар 1 17,20 
Бангладеш Пресм. фунта 1 . 2,363 
Бугарија Пресм. долар 1 17,20 
Бразил Пресм. долар 1 17,20 
Египет Пресм. долар 1 17,20 
Чехословачна ССР Пресм. долар 1 17,20 
Грција . Пресм. долар 1 17,20 
Гвинеја Пресм. долар 1 17,20 
Индија Пресм. индиска 

рупија 1 2,363 
Камбоџа Пресм, долар 1 17,20 
Унгарија Пресм. долар 1 17,20 
Монголија Пресм. долар 1 17,20 
Германска "Демократ-

ска Република Пресм. долар 1 17,20 
Пакистан Пресм. 

пакистанска 
рупија ^ 1 1,737 

Полска Пресм. долар 1 17,20 
Романија Пресм. долар 1 17,20 
СССР Пресм. долар 1 17,20 
Тунис Пресм: долар 1 17,20 

2. Оваа курсна листа- се применува и врз пре-
сметувањето на даночните олесненија при извозот, 
ако со прописите донесени врз основа на член 54 
од Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73) не е определено 
поинаку. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од" 
лука престанува да ,важи Одлуката за утврдувале 
на куресевите на пресметковните странски валути 
за одредување на основицата за пресметување на 
царина и на другите давачки и за девизните квоти 
што се искажуваат во динари („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 53/73). 

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

О. бр. 82 
7 ноември 1974 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

вицегувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Јошко Штпукељ, е. р. 

1004. 

Врз основа на чл. 39 и 62 точка 14 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), во 
врска со член 14 од Законот за девизно работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73), 
Советот на гувернерите донесува 

* 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВ-
НИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО 

СТРАНСТВО 

1. Домашни и странски лица во патничкиот про-
мет со странство можат да изнесуваат од Југосла-
вија ефективни динари до износот од 1.000 динари, 
а да внесуваат во Југославија до износот од 1,500 
динари, и тоа во апоени од 100 динари и помали. 

2. Во пограничниот промет (двосопственички и 
мал ограничен) дврсопствениците можат секојдневно 
да внесуваат во Југославија и да изнесуваат од Ју -
гославија ефективни динари до износот од 40 дина-
ри, а другите корисници на исправи во малогранич-
ниот промет — ефективни динари до износот од 400 
динари месечно, во дозволените апоени, ако со ме-
ѓудржавна спогодба не е определено поинаку. 

3. Јубиларните златници во апоени од 1.000, 500, 
200 и 100 денари и сребрениците во апоени од 50 и 
20 динари, исковани врз основа на Одлуката за из-
работката и обележјата на јубиларните златници и 
сребреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/68), а 
кои врз основа.на Решението за емитирање на ју-
биларни златници и сребреници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/69), се емитираат почнувајќи од 9 
јуни 1969 година, домашни и странски лица можат 
да ги внесуваат во Југославија без ограничување. 

Јубиларните златници и сребреници од став 1 
на оваа точка странски лица можат да ги изнесу-
ваат од Југославија само со потврда од царинар-

ницата за пријавување при внесувањето, односно 
со пресметка на банката за нивното купување во 
Југославија. 

Јубиларним златници и сребреници од став 1 
на оваа точка домашни лица не можат да ги из-
несуваат од Југославија. 

4. Со ефективните динари и со јубиларните 
златници и сребреници што домашни и странски 
лица ги носат со себеси, а кои ги надминуваат из-
носите и апоените дозволени за изнесување и вне-
сување според точ. 1, 2 и 3 на ова одлука, се .поста-
пува согласно со член 97 од Законот за девизно ра-
ботење и со упатствата на Сојузнота управа за ца-
рини. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за изнесување 
и внесување на ефективни динари во патничкиот 
промет со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/72). 

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

О бр. 88 
6 ноември 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић, е. р* 



"Петок, 22 ноември 1974 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 58 — „Страна 1833 

Ј 1005. 

Врз основа на чл. 16, 18 и 62 точка 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење 'на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ",, бр. 23/72), Со-
ветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 
деловните банки ка ј Народната банка на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/72, 12/74, 28/74 
и 57/74) во точка 2 одредбата под 5 по зборот: „ди-
нарот" се додаваат зборовите: „и на средствата на 
курените разлики поради промена на курсот на ди-
нарот од 29 октомври 1974 година,". 

2. Деловните ' банки врз основа на редовната 
пресметка на задолжителната резерва според состој-
бата на средствата на 31 октомври 1974 година, ќе 
го утврдат износот на пресметаната задолжителна 
резерва на курсната разлика поради промена на 
"курсот на динарот од 29 октомври 1974 година и тој 
износ ќе го пренесат- на својата жиро-сметка. 

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

О. бр. 90 
13 ноември 1974 година 

Белград 

^Претседател на Советот 
( . . , на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Бранислав Чолановић, е. р. 

1006. 

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 ЦЕНИ ЗА ФЕРО-

ХРОМ КАРБИР 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 8 август .1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за ферохром карбир, со тоа што про-
изводителската организација на^ здружениот труд 
да може да ги зголеми своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/t 
1) ферохром карбир,база 60°/о Сг, 4 до 6°/о С 9.640 
2) ферохром карбир,база 60°/о Сг, 6 до 8°/о С 9.504 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Завод за цени,_ со решение бр. 148 од 8 ноември 1914 
година. -

4. Оваа .-спогодеа, влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
но Спогодбата. 

Претставник на производителот: Творница кар-
бида и феролегура „Далмација" — Дуги Рат. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
Железара „Борис Кидрич" — Никшиќ, Желе-
зара Равне — Равне, Металуршки комбинат же-
лезара Сисак — Сисак, „Југохром" — Јегуновце 
и Товарна душица — Руше. 

1007. 

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 ЦЕНИ ЗА ФЕРО-

МАНГАН И СИЛИКОМАНГАН 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 13 август 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за фероманган и силикоманган, со тоа 
што производителската организација на здружениот 
труд да може да ги зголеми своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
така што највР1Соките продажни цени да изнесуваат, 
II тоа за: 

Дин/t 
1) фероманган карбир, база 

65-% Мп, 6 до 8в/(к С до 5.150 
2) силикоманган до 5.770 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 147 од 8 ноември 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во. сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Слулѕбен лист на 
СФРЈ", а ќе, се применува од денот, што е утврден во 
Спогодбата. 

Претставник на производителот: Творница елек-
трода и феролегура — Шибеник. 
Претставници на кзгпувачите-потрошувачи: Ж е -
лезара „Борис Кидрич" — Никшиќ, Железарна 
Јесенице ;— Јесенице, Железарна Шторе — Што-
ре, Железарна Равне — Равне, Металуршки 
комбинат железара Сисак —Сисак, Рудници и 
железарница Скопје — Скопје, „Ексотерм" — 
Крањ, Рударско-металуршки комбинат — Зени-
ца и Металуршки комбинат — Смедерево. 

1008. 

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

С П О Г О Д Б А 
3,А ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНА ЗА .OEFО-

ХРОМ СИРАФИН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 8 август 1974 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени - за ферохром сирафин, со тоа што 
производителските организации на здружениот т]$уд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цепи, при постојните услови на продажбата, така 
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што највисоката продажна цена за ферохром сира-
фин, база 65% Сг, 0,06°/о С да изнесува до 18.000 ди-
нари за една тона, 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот за-
вод за цени, со- решение бр. 148 од 8 ноември 1974 
година. 

4. Ођаа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: „Југохром" 
— Јегуновце и Товарна душика — Руше, 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Ж е -
лезара „Борис Кидрич" — Никшиќ, Рудници и 
железарница Скопје — Скопје, Железарна Је-
сенице — Јесенице, Железарна Равне — Равне, 
Металуршки комбинат — Смедерево, Металур-

- шки комбинат железара Сисак — Сисак и Ру-
. дарско-металуршки комбинат — Зеница. 

1009. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лис-? на 
СФРЈ", бр. 25/72 и. 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците _ на потрошувачите 
склучуваат. 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАГ-
ЛЕН© АМОРФНИ ЕЛЕКТРОДИ И ЈАГЛЕНОАМОР-

ФНИ МАСИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 13 август 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за јагленоаморфни електроди и јаг-
леноаморфни маси, со тоа што производителската 
организација на здружениот труд да може да ги 
зголеми своите затечени продажни цени, при пос-
тојните услови на продажбата, така што највисоки-
те продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) јагленоаморфни електроди 
2) јагленоаморфни маси: 

— антрацитна маса 
т . аморфна маса 
— „D" маса 

Дин/t 
до 8.110 

до 3.669 
до 3.768 
до 4.150 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 147 од 8 ноември 1974 
година. 

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

Претставник на производителот: Творница елек-
трода и феролегура^— Шибеник. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ју-
гохром" — ЈегуноЕце, „Електробосна" — Јајце, 
Железарна Равне — Равне, Железарна Јесени-
,це —1» Јасенице, Железарна Шторе — Шторе, 
Рудници и железарница Скопје — Скопје, и Ру-
дарско-металуршки комбинат — Зеница. 

1010. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МА-
ШИНИ ЗА ЕЛЕКТРООТПОРНО ЗАВАРУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕДИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 6 август 1974 година 
склучија и потпиша Спогодба за "промена на за-
течените цени за машини за електроотпорно зава-
рување со електронски уреди, со тоа што произво-
дителската организација на здружениот^ труд да 
може да ги зголеми своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, во просек до 
16%, а 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 
условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 345 од 8 ноември 1974 
година. 

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

Претставник на производителот: „Електрода" — 
Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1011. 

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

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

РОСИЛИЦИУМ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 8 август 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за феросилициум, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови - на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: -

1) феросилициум 45°/о 
2) феросилициум 75% 
3) феросилициудо 90% 

Дин/t 
5.670 
9.500 

11.040 

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

3. На оваа спогодба даде-согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 148 од 8 ноември 1974 
година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата, 

Претставници на производителите: „Електробо-
сна" — Јајце, „Југохром" — Јегуновце и Товар-
на душина — Руше. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Же-
љезара „Борис Кидрич" — Никшиќ, Железар-
на Јесенице — Јесенице, Железарна Равне — Ра-
вне, Железарна Шторе — Шторе, Металуршки 
комбинат железара Сисак — Сисак, Рудници 
и железарница Скопје — Скопје, „Ексотерм" — 
Крањ, Рударско-металуршки комбинат — Зени-
ца и Металуршки комбинат — Смедерево. 

1012. 

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 ЦЕНИ ЗА ВИСО-

КОФРЕКВЕЦТНИ ТВ КАБЛИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 24 јули 1974 година 

, склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за високофрехвентни ТВ кабли, со тоа 
што Производителската организација на здружениот 
труд да може да ги зголеми своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоките продажни цени да изнесуваат, 
и тоа за: 

Дин/т 
1) коаксиален кабел — 50/5/014 ДО 7,70 
2) коаксиален кабел — 50/7/023 До 21,20 
3) коаксиален кабел — 60/5/038 до 5,20 
4) коаксиален кабел — 60/5/041 до 7,40 
5) коаксиален кабел — 60/7/044 до 16,20 
б) коаксиален кабел — 60/7/047 до 22,00 
7) коаксиален кабел — 75/3/063 ДО 4,80 
8) коакеиален кабел — 75/4/068 до 5,20 
9) коаксиален кабел — 75/4/071 до 6,70 

10) симетричен кабел — ЅК 300/135 до 1,55 
11) симетричен кабел — ЅК 300/140 до 2,65 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 344 од 8 ноември 1974 
година. 

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

Претставник на производителот; „Горење—Ел-
рад" — Горња Радгона. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ра-
диоелектро" — Белград, „Југоелектро" — Бел-
град, „Техномеркатор" —Цеље, „Електротехна" 
— Љубљана, „Југотехна" — Љубљана, ^Јекло-
техна" — Марибор, „Феримпорт" — Загреб и 
>,Ел ектроматериј ал" — Риека. 

1013. 

Врз основа на член 22 оД Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЗНИТЕ ЦЕНИ ЗА СИ-

ЛИЦИУМ МЕТАЛ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 17 јули 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за силициум метал, са тоа што произ-
водителската организација на здружениот труд да 
може да ги зголеми своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, така што нај-
високата продажна цена за силициум метал 98,5°/о 
Si» изнесува до 33.000 динари за една тона. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 144 од 30 октомври 
1974 година. 

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

Претставник на производителите: „Електробо-
сна" — Јајце. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: ТОА 

• „Борис Кидрич" — Кидричево и TLM „Борис 
Кидрич" — Шибеник. 

1014. 

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 ЦЕНИ ЗА ГРА-

ФИТНИ ЕЛЕКТРОДИ 

1. Претставникот на .производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 13 август 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
ч е н и т е цени за графитни електроди, со тоа што про-
изводителската организација на здружениот труд 
да- може да ги зголеми своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/t 
1) графитни електроди 0 175 mm до 28.050 
2) графитни електроди 0 200 до 250 mm до 24.496 
3) графитни електроди 0 ЗОО до 350 mm до 23.512 

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. 147 од 8 ноември 1974 
година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на • објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: Творница елек-
трода и феролегура — Шибеник. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Ж е -
лезарна Равне —• Равне, Железарна Шторе — 
Штрре, Железа риа ^сенице — Јесенице, Желе-
зара „Борис Кидрич" — Никшиќ, „Југохром" — 
Јегуновце, Рударско-металуршки комбинат — 
Зеница и Металуршки комбинат — Смедерево. 

У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВЗ«? ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА II ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА 

Се отповикува 
Владо Малески од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Народна Репуб-
лика Полска. 

II 

Се назначува„ 
Михаило Швабиќ, до сега пратеник на Сојуз-

ниот собор на Сојузната скупштина, за извонреден 
и ополномоштен амбададор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Народна Ре-
публика Полска. 

III 

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

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 24 
7 ноември 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

993. 

994. 

995. 

996. 

997. 

998. 

999. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Одлука за организацијата и делокругот 
на службите на .Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија — — — — — — — — 
Наредба за дополнение на Наредбата за 
височината на посебната давачка при 
увозот н одделни земјоделски и пре-
хранбени производи — — — — — 
Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот »Die Furche« 
Решение за отворање Царинска испоста-
ва на Царинарницата Осиек со седиште 
во Доњи Михољац — — — 

лакови — — — —. 

1832 

1001. Решение за престанување на важењето 
на Решението за југословенскиот стан-
дард од областа на производството на 
вештачките, ѓубриња — — 

1002. Решение за југословенските стандарди 
за вештачки ѓубриња — — — — —• 

1003. Одлука за утврдување на курсевите на 
пресметковните странски валути за опре-
делување на основицата за пресметување 
на царината и на другите давачки и за 
девизните квоти што се искажуваат во 
динари — — — — — — — — — 

1004. Одлука за изнесување и внесување на 
ефективни динари во патничкиот промет 
со странство — — — — — — — 

1005. Одлука за дополнение на Одлуката за 
задолжителната резерва на деловните 
банки ка ј Народната банка на Југосла-

1006. Спогодба за промена на затечените цени 
за ферохром карбир — — 

1007. Спогодба за промена на затечените цени 
за фероманган и силикоманган — — 

1008. Спогодба за промена на затечените цени 
за ферохром сирафин —, — — — — 

1009. Спогодба за промена на затечените цени 
за јаглеиоаморфни електроди и јаглено-
аморфни маси —— — — — — — 

1010. Спогодба за промена на затечените цени 
за машини за електробтпорно заварува 
ње со електронски уреди — 

1011. Спогодба за промена на затечените цени 
за феросилициум — — — — — — 

1012. Спогодба за промена на затечените цени 
за високофреквентни ТВ кабли — — 

1013. Спогодба за промена на затечените цени 
за силициум метал — — — — — — 

1014. Спогодба за промена на затечените цени 
. за ipaфитни електроди — — — — — 

Укази — — — — — — — — — — 

1825 

1829 

1829 

— — 1829 
Решение за југословенските стандарди за 
спој ници — — — — — — — — 
Решение за југословенските стандарди 
за индустриски дигалки — — — — 
Решение за југословенските стандарди 
за методите за испитување на етерските 
масла 

1829 

1830 

— — — — — — — — 1830 
1000. Решение за југословенските стандарди 

од областа на испитувањето на бои,- и 
— 1831 

— — 1831 

1831 

— — 1833 

1833 

1833 

— 1834 

1834 

1835 

1035 

1035 
1836 
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