
„СЛУЖБЕН ЛИСТ ВА СФРЈ*4 изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно грватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски- ја-
зик. — Огласи според fapn<|>aTa — 
Жиро-сметка каЈ Службата на опште-
ственото книговодство за претплата, 
посебни изданија и огласи 608-3-291-2 

год. xxvm 

186. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народите од 24 април 1972 година и на седни-
цата на Општествено-политичкиот собор од 24 април 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-
ТИКА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НАС-
ТАНАТИ ВО ВРСКА СО СУЗБИВАЊЕТО НА ЕПИ-

ДЕМИЈАТА ОД ГОЛЕМИ СИПАНИЦИ 

1. Од средствата на резервниот фонд на феде-
рацијата му се доделува на Сојузниот секретаријат 
за труд и социјална политика, без обврска за вра-
ќање, износ од 28,000.000 динари за намирување на 
трошоците настанати во врска со сузбивањето на 
епидемијата од големи сипаници. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 603 
25 април 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

рекција за резерви на индустриски производи, на 
седницата од 28 јануари 1972 година. 

Сојузна скупштина 
АС бр 576 

25 април 1972 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Соборот на народите, 

д-р Васил Гривчев, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

Претседател 
на Соборот на народите, 

Мика Шпиљак, е р. 

187. 

188. 

Врз основа на Уставните амандмани XXXVI точ-
ка 21 став 1 и IX точка 1 став 3 алинеја 4, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 24 април 1972 година и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор од 24 април 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЕЃА ЧЛЕН 

НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се разрешува од должноста на член на Советот 
на федерацијата Лазар Колишевски поради подне-
сување оставка на оваа должност. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 602 

25 април 1972 година 
Белград 

' Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

Претседател 
на Општествено-поли- Претседател 

тичкиот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на член 174 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и Устав-
ниот амандман IX точка 1 став 2, во врска со член 
32 став 2 од Основниот закон за општествените сто-
ковни резерви, Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 24 април 1972 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 24 април 1972 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 

ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1972 ГОДИНА 

Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи за 
1972 година, што го донесе Советот на Сојузната ди-

189. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со член 94 став 1 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации, Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 24 април 1972 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од ,24 април 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА НА СЛУЖБИТЕ НА СОЈУЗНАТА 

СКУПШТИНА 

1. Во Одлуката за организацијата на Службите 
на Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ"* 

^ V a 

БРОЈ 22 

Претседател 
на Општествено-поли-

тичкиот собор, 
Радомир Коматина, е. р. 
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бр. 46/68 и 15/7О) по точка 25а се додава нова точка 
256, која гласи: 

„256. Претседателот на Сојузната скупштина им 
го одредува личниот доход на раководителите на 
Службите и на другите лица што тој ги назначува". 

2. По точка 27 се додава нова точка 27а, која 
гласи: 

„27а. За вршење на работите што бараат по-
себна стручност и самостојност во работата, можат 
да се назначат еден или повеќе советници на гене-
ралниот секретар на Сојузната скупштина. 

Советникот на генералниот секретар го назна-
чува и го разрешува од должност претседателот 
на Сојузната скупштина. 

Советникот на генералниот секретар ги врши 
работите што ќе му ги одреди генералниот секретар 
и нему му е одговорен за својата работа." 

3. По точка 39 се додава нова точка 39а, која 
гласи: 

„39а. Одредбите на член 45 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации согласно се 
применуваат и врз раководителите на Службите и 
врз другите лица што ги назначува Претседател-
ството на Сојузната скупштина односно претседа-
телот на Сојузната скупштина, а одредбите на чл. 
52 до 54 од истиот закон врз работниците на Служ-
бите на Сојузната скупштина." 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 592/1 
25 април 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

Претседател на 
Општествено-политичкиот Претседател 

собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

190. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со член 94 став 1 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации, Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 24 април 1972 
година и на седницата на општествено-политичкиот 
собор од 24 април 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕЛО-
КРУГОТ И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СЕКРЕТАРИ-

ЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Во Одлуката за делокругот и организацијата 
на Секретаријатот за законодавство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/69)', по точка 10 се додаваат две 
нови точки 10а и 106, кои гласат: 

„10а. Личниот доход на помошник-секретарот 
и на советникот на секретарот го одредува претсе-
дателот на Сојузната -скупштина. 

106. Одредбите на член 45 од Законот за орга-
низацијата и делокругот на сојузните органи на 

управата и на сојузните организации согласно се 
применуваат и врз лицата што ги назначува прет-
седателот на Сојузната скупштина, а одредбите на 
чл. 52 до 54 од тој закон врз работниците на Секре-
таријатот". 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 593/1 
25 април 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

Претседател на 
Општествено-пблитичкиот Претседател 

собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

191. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со член 94 став 1 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и со-
јузните организации, Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 24 април 1972 го-
дина' и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 24 април 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА БИРОТО ЗА ПРЕТ-

СТАВКИ И ПОПЛАКИ 

1. Во Одлуката за организацијата и работата на 
Бирото за претставки и поплаки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/69), во точка 7 се додаваат нови ст, 2 и 
3, кои гласат: 

„Началникот на Бирото може да има заменик 
кого го назначува и го разрешува од должност 
претседателот на Сојузната скупштина. 

Личниот доход на началникот и на заменик-
началникот на Бирото го одредува претседателот' 
на Сојузната скупштина." 

2. По точка 7 се додава нова точка 7а, која 
гласи: 

„7а. Одредбите на член 45 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации согласно се 
применуваат и врз лицата што ги назначува прет-
седателот на Сојузната скупштина, а одредбите на 
чл. 52 до 54 од истиот закон врз работниците на 
Бирото." 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 594/1 
25 април 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 
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192. 

Врз основа на член 8 од Законот за извршување 
на Буџетот на федерацијата за 1972 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 60/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА 1972 ГОДИНА ЗА НАДОМЕСТО-
ЦИ ЗА ПОВЛАСТИЦИ ВО ПАТНИЧКИОТ СОО-

БРАКАЈ 

1. На, сообраќајните работни организации што 
вршат превоз на патници во јавниот сообраќај (во 
понатамошниот текст: сообраќајните организации) 
им се исплатува надоместок за извршениот превоз 
во патничкиот сообраќај. на лица што имаат право 
на повластица во возењето според Законот за пре-
станок на важењето на Одлуката за лицата што 
Ихмаат право на повластица во возењето при кори-
стењето на годишниот одмор и на Одлуката за опре-
делување повластици во патничкиот сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65) и Законот за 
Советот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/66 и 17/67), и тоа на: 

1) членовите на Советот на федерацијата; 
2) пратениците на Сојузната скупштина и чле-

новите на Сојузниот извршен совет; 
3) народните херои; 
4) носителите на орденот Караѓорѓева ѕвезда со 

мечеви, Бел Орел со мечеви и Златна медал ја на 
Обилиќ; 

5) носителите на Партизанска споменица 1941; 
6) воените и мирновремените воени инвалиди и 

уживателите на семејна инвалиднина; 
7) слепите лица. 
Лицата од став 1 на оваа точка ја користат 

повластицата во возењето врз основа на исправите 
што се предвидени, со пропис што ја одредува таа 
повластица. Членовите на Советот на федерација-
та ја користат повластицата во возењето врз основа 
на легитимацијата на член на Советот на федера-
цијата, пратениците на Сојузната скупштина врз 
основа на пратеничката легитимација, а носителите 
на Партизанска споменица 1941 врз основа на ис-
правата што им ја издава Заедницата на Југосло-
венските железници за сите гранки на сообраќајот. 

Надоместокот за провозите од став 1 на оваа 
точка (во понатамошниот текст: надоместокот) на 
сообраќајните организации им се исплатува само 
за провозите извршени во внатрешниот јавен сообра-
ќај, и тоа на релациите односно линиите предвидени 
во возниот ред и според однапред утврдените редов-
ни цени на превозот. 

2. На сообраќајните организации надоместокот 
им се исплатува врз основа на докази за изврше-
ниот превоз на корисниците на повластица. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, на железничките транспортни претпријатија 
надоместокот за бесплатен превоз на членовите на 
Советот на федерацијата и на пратениците на Со-
јузната скупштина ќе им се исплати во паушален 
износ. Височината на овој надоместок ја утврдува 
сојузниот секретар за сообраќај и врски, во спогод-
ба со сојузниот секретар за финансии и со Заедни-
цата на Југословенските железници врз основа на 
бројот на корисниците на повластицата, процене-
тиот број на патувања, проценетиот просечен пре-
везен пат и износот на редовната возна цена на про-
сечниот пат за едно патување во односниот период. 

3. Надоместокот се исплатува врз основа ^ на 
барање за исплата на надоместокот, што сообраќај-
ната организација го поднесува со докази за извр-
шениот превоз. 

Барањето за исплатување на надоместокот и се 
поднесува на надлежната Служба на општественото 
книговодство ка ј која подносителот на барањето има 
жиро-сметка. 

4. Исплата по барањата за исплатување на на-
доместокот врши надлежната Служба на опште-
ственото книговодство ка ј која се води сметката 
што треба да се товари со исплатениот износ на на-
доместокот. 

5. Надоместокот се исплатува од средствата 
распоредени во Буџетот на федерацијата за 1972 
година, во раздел 19. Сојузен секретаријат за сооб-
раќај и врски, позиција 341 (16-2-21) за покривање 
на обврските за повластено возење. Овој надоместок 
се исплатува за провозите извршени од 1 јануари 
до 31 декември 1972 година. 

6. Се овластува сојузниот секретар за сообраќај 
и врски, во спогодба со сојузниот секретар за фи-
нансии, да ги пропише начинот и постапката за 
поднесување на барањата за исплата на надоместо-
кот и за документацијата со која сообраќајната 
организација докажува дека го извршила превозот 
на корисниците на повластица. 

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

Р.п. бр. 61 
20 април 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

193. 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за кре-
дитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66 и 24/71). Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО ГАРАН-
ЦИИТЕ И СУПЕРГАРАНЦИИТЕ НА ОВЛАСТЕНИ-

ТЕ БАНКИ 

1. Овластената банка која според член 17 од За-
конот за кредитните работи со странство дава гаран-
ција или друг облик на гаранција за плаќање спре-
ма странство, е должна ка ј Народната банка на Ју -
гославија да положи бескаматен депозит -во динари 
во височина од 5% од износот на дадената гаранција 
или на друг облик на гаранција. 

Депозитот од став 1 на оваа точка се полага 
пред давањето на гаранцијата или на другиот облик 
на гаранција за плаќање спрема странство. На депо-
зитот не се плаќа камата. Положениот депозит оста-
нува ка ј Народната банка на Југославија до нами-
рувањето на обврската спрема странство. 

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука се одне-
сува и на супергаранциите што овластените банки ги 
даваат по гаранциите и по другите облици на гаран-
ции на други овластени банки. 

Во случајот од став 1 на оваа точка депозитот по 
гаранцијата и по друг облик на гаранција го полага 
банката — супергарант,* а не банката што ја дала 
гаранцијата. 

3. На гаранциите по кредитите што во странство 
ги користат овластените банки и организациите на 
здружениот труд според посебни прописи на Сојуз-
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ната скупштина или на Сојузниот извршен совет, 
депозитот се полага во согласност со одредбите на 
тие прописи. 

4. Одредбите на тон. 1 и 2 на оваа одлука не се 
однесуваат: 

1) на гаранциите по кредитите што ги отплатува 
федерацијата или за кои федерацијата дала гаран-
ција; 

2) на гаранциите по странски кредити што овла-
стената банка ги извршува по налог и за сметка на 
Народната банка на Југославија за потребите ria 
девизните резерви или за федерацијата и на гаран-
циите по кредитите што Народната банка на Југо-
славија ги користи во странство за сметка на феде-
рацијата; 

3) на гаранциите по кредитите нд меѓународни 
финансиски организации. во чие основање или ка-
питал учествува федерацијата; 

4) на гаранциите со кои се гарантираат кредити 
опфатени со договори за заедничко вложување, 
склучени во согласност со важечките прописи и 
уредно регистрирани ка ј Сојузниот секретаријат за 
стопанство; 

5) на гаранциите со кои се гарантира ретранс-
фер на странски капитал вложен во домашни ор-
ганизации на здружениот труд и трансфер на оства-
рена добивка од заедничко работење, ако договорот 
за заедничкото вложување е склучен во согласност 
со важечките прописи и ако е уредно регистриран 
кај Сојузниот секретаријат за стопанство; 

6) на гаранциите што овластените банки ги да-
ваат по кредитните работи на организациите на 
здружениот труд и на други овластени банки за увоз 
на опрема заради непосредно инвестирање на под-
рачјето на неразвиените републики и краишта; 

7) на чинидбените гаранции, • 
5. Народната банка на Југославија утврдува кои 

гаранции се сметаат како чинидбени. 
6. Народната банка На Југославија дава упатства 

за спроведување на оваа одлука. 
7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за девизите што 
овластените банки не можат да ги ангажираат кога 
преземаат обврски по странски кредити („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 45/66, 13/68, 18/69, 53/70 и 23/71). 

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

Р.п. бр. 62 
20 април 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

194 
Врз основа на член 72 од Законот за печатот 

и за другите видови информации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи 
донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUICK" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на списанието „Quick", број 17 од 19 

април 1972 година, кое излегува на германски ја-
зик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/60 
18 април 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

195. 

Врз основа на член 130а став 11 од Законот за 
банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 
26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69, 28/70, 33/71 и 50/71) 
во врска со член 103 став 2 од Законот за банките 
и за кредитното и банкарското работење („Служ-
бен лист на СФЃЈ", бр. 58/71), а по претходно при-
бавено^ мислење од гувернерот на Народната бан-
ка на Југославија, сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА СОПСТВЕ-
НИТЕ СЛОБОДНИ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА 
СЕ ДЕПОНИРААТ КАЈ БАНКАТА НА РОК ПО-
ДОЛГ ОД ЕДНА ГОДИНА, НА СОПСТВЕНИТЕ 
СРЕДСТВА ВО ПРОСЕЧНОТО КОРИСТЕЊЕ НА 
ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ВЛОЖУВААТ ВО ОСНОВНИ 

СРЕДСТВА 

1. Во Упатството за начинот на утврдувањето на 
сопствените слободни средства што можат да се де-
понираат ка ј банката на рок подолг од една година, 
на сопствените средства во просечното користење на 
обртните средства и на средствата што можат да се 
вложуваат во основни средства („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/72) во точка 5 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Одредбите на став 1 под 2 на оваа точка не се 
применуваат на депонирањето на паричните сред-
ства на фондот на заедничката потрошувачка фор-
мирани исклучиво со намена за станбена изградба 
според посебни прописи на републиките и на ав-
тономните покраини односно според Основниот за-
кон за насочување и издвојување на средствата за 
станбена изградба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/70)." 

2. Во точка 6 по зборовите: „во точка 5" се до-
даваа^ зборовите: „став 1". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Под условите од став 1 на оваа точка можат 

да се депонираат и средствата на осигурувањето и 
реосигурувањето согласно со одредбите на член 82 
став в и член 96 од Основниот закон за осигурува-
њето и осигурителните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 7/67, 17/67, 50/68 и 20/69)." 

3. Во точка 9 став 3 на крајот точката се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите: „освен 
делот на паричните средства на фондот на заедин-
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чката потрошувачка формирани според посебни 
прописи исклучиво со намена за станбена изградба." 

4. Во образецот ОС-1 — Пресметка на сопстве-
ните слободни средства што можат да се депони-
раат ка ј банката на рок подолг од една година, во 
Објаснението за пополнување на образецот ОС-1, 
во став 4 по зборовите: „овој образец" точката се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „ос-
вен средствата на осигурувањето живот ка ј кои 
под ред. бр. 3 се внесува вкупниот износ на стаса-
ните а ненамирени обврски само по основ на оси-
гурувањето живот согласно со член 82 став 6 од 
Основниот закон за осигурувањето и осигурителни-
те организации.". 

Став 6 се менува и гласи: 
„Општествено-политичките заедници не ги по-

полнуваат редните броеви 4 до 7, а организациите 
од точка 3 на ова упатство и осигурителните орга-
низации за депонирањето на средствата на осигу-
рувањето и реосигурувањето не ги пополнуваат 
редните броеви 6 и 7." 

5. В6 образецот ОС-2 ~ Пресметка на сопстве-
ните средства во просечното користење на обртни-
те средства за пресметковниот период од 1 јануари 
197— година до — 197— година, во Објаснението за 
пополнување на образецот ОС-2, став 9 се менува 
и гласи: 

„Редните броеви 32 до 46 се пополнуваат на на-
чинот предвиден за пополнување на редните бро-
еви 1 до 14 на овој образец, со тоа што под редните 
броеви 32 до 34 и- 44 и 45 се внесуваат само кре-
дитите за основни средства со рок за враќање по-
долг од 5 години." 

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

Бр. 1-5360/1 
14 април 1972 година 

Белград 
! Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

196. 

средство за одмастување), израбо-
тени од не'рѓосувачки челик во „Ѕ" 
изработка 10 

84.43/2 Машини за центрифугално леење 
Ех. 
Машини за центрифугално нале-
вање на слој бронза врз лизгачки 
лежишта 10 

84.43/36 Хоризонтални машини за конти-
нуирано леење 
Ех. 
Уреди за изработка на биметални 
ленти (со континуирано налевање 
легури врз челични ленти) за из-
работка на лизгачки лежишта 10 

84.45/1а Воздушни чекани, ковачки маши-
ни, .машини за заковување и ав-
томати за ковање 
Ех. 
Воздушни чекани за изработка на 
јазиче на лизгачки лежишта 10 

84.45/16—1 Преси со механички погон 
Ех. 
— Ексцентар-преси за изработка 

на јазиче на лизгачки лежишта 10 
— Преси за означување (втисну-

- вање на ознаки) на лизгачки 
лежишта 10 

84.45/1 в—6 Други машини за обработка со де-
формација 
Ех. 
— Специјални машини за проби-

вање дупки на лизгачки лежи-
шта 10 

— Машини за рамнење на биме-
тални ленти 10 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ВО ИН-

ДУСТРИЈАТА НА ЛИЗГАЈЌИ ЛЕЖИШТА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви од Царинската тарифа — специ-
фична опрема во индустријата на лизгач™ лежиш-
та, наместо царинските стапки предвидени во Ца-
ринската тарифа односно во Решението за одре-
дување пониски царински стопи за стоките за 
кои е предвиден царински контингент („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/70, 22/70 и 18/71)-ќе се при-
менуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број Наименување 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за транс-
порт на перхлоретилен (органско 

Царинска 
стапка 

84.45/2а—4 Стругови автоматски со едно вре-
тено, копирни и со програмско уп-
равување 
Ех. 
— Автоматски ендовретени копир-

ни стругови за обработка на лиз-
гач™ лежишта, со вградени 
или невградени транспортери 
за одведување на метални стру-
ган™ 10 

— Автоматски едновретени друго-
ви за изработка на жлебови 
(канали за подмачкување) на 
лизгачки лежишта 10 

84.45/2а—5 Други стругови 
Ех. 
Автоматски повеќевретени струго-
в о со или без копирни уреди, за 
обработка на лизгачки лежишта 10 

84.45/25—4 Дупчалки — координантни, специ-
јални и други 
Ех. 
— Специјални дупналки за обра-

ботка на носечките површини на 
лизгач™ лежишта 10 

— Специјални дупчалки за дупење 
дупки на лизгач™ лежишта и 
соборување на рабовите на из-
дупените дупки 10 
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84.45/2в—2 Брусилки за рамно брусење 
Ex. 
Брусилки за рамно брусење на 
лизгачки лежишта, широчина на 
точилото од 80 mm и повеќе 10 

84.45/2B-—4 Специјални бруеилки 
Ех, 
Специјални брусилни за обработ-
ка на лизгачки лежишта 10 

84.45/2г Острилки 
Ех. 
Машини за острење на изменлив 
специјален резен алат за машини-
те од тар. бр. 84.45, што се опфате-
ни со ова решение 10 

84.45/2д—3 Гл од ал ки копирни, специјални и 
други 
Ех. 
— Специјални глодалки за изра-

ботка на жлебови и џебови (ка-
нали за подмачкување) на лиз-
гач™ лежишта 10 

— Специјални глодалки за собо-
рување на рабовите на состав-
ните површини на лизгачки ле-
жишта 10 

— Специјални гл ода л ки за обра-
ботка на јазиче на лизгач™ 

лежишта 10 

84.45/2Ѓ—2 Рендалки вертикални, специјални 
и провлекувачки 
Ех. 
Машини за обработка на лизгач™ 
лежишта со провлекување, со или 
без уреди за автоматско хранење 
— додавање на делови за обра-
ботка 10 

84.45/2е—2 Циркуларни и специјални пили 
Ех. 
Специјални циркуларни пили за 
расекување на лизгачки лежишта 10 

84.45/2л* Специјални машини за обработка 
со симнување на струган™ 
Ех. 
Специјални машини за обработка 
на упорни прстени (аксијални лиз-
гач™ лежишта) 10 

84.45/2Ј Специјални автомати 
Ех. 
Специјални автомати за обработка 
на лизгачки лежишта 

84.45/2к Машини за лепирање и полирање 
Ех. 
Машини за полирање на лизгач™ 
лежишта 

84.48/1 Делови и прибор наменети за упо-
треба исклучиво или главно за ма-
шините од тар. бр. 84.45 до 84.47 
Ех. 
— Делови и прибор наменети за 
употреба исклучиво или главно за 
машините од тар. бр. 84.45 што се 
опфатени со ова решение 

10 

10 

— Делови и прибор наменети за 
употреба исклучиво или главно 
за механички преси со сила на 
притисокот од 100 и 160 t за пре-
сување на лизгач™ лежишта 10 

84.59/2к Други машини и механички спра-
ви 
Ех, 
— Уреди за галванизација на лиз-

гач™ лежишта (нанесување на 
трет слој и на калај на заштита 
на лизгач™ лежишта) 10 

— Вибрациони тапани за меха-
ничко чистење — отстранување 
на метални честици од рабовите 
на лизгач™ лежишта 10 

— Уреди за одмотување иа биме-
тални ленти 10 

85.01/16—1 Ротациони претворувачи — кон-
вертори 
Ех. 
Ротациони претворувачи за зголе-
мување на фреквенцијата на на-
изменична^ струја 10 

85.01/3 

90.16/4 

90.16/6 

90.22/1 

90.28 

Исправувачи и исправувач™ апа-
рати 
Ех. 
Селенски исправувачи од 400 до 
2000 ампери за галванизирање на 
лизгачки лежишта 10 

85.11/16 

90.12/1 

Индукциони печки 
Ех. 
Печки за топење на обоени метали 10 

Оптички микроскопи на големи 
зголемувања, за индустриска ми-
кроскоп^ а 
Ех. 
Микроскопи за металографски ис-
питувања на структурата на лиз-
гач™ лежишта 10 

Планиметри, микрометри и сл. 
Ех. 
Инструменти за контрола на лиз-
гач™ лежишта 

Други инструменти 
Ех 
— Машини и инструменти за кон-

трола на лизгач™ лежишта 
— Еталони за контрола на развие-

на должина на лизгач™ лежи-
шта 

10 

10 

10 

10 

Машини и апарати за испитување 
на метали 
Ех. 
Апарати за испитување на тврдо-
ста на лизгачки лежишта 10 

Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
Инструменти и апарати за кон-
трола и мерење на лизгачки ле-
жишта 10 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-2764/1 
1 март 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

Тарифен 
број Наименување Царинска 

стапка 

1 2 3 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Ебонитирани центрифугални 

пумпи 10 
—• Центрифугални пумпи од ти-

тан 
— Центрифугални пумпи од спе-

цијално легиран благороден 
челик 10 

— Центрифугални вертикални 
пумпи за транспорт на рас-
топ температура над 300°С 10 

— Центрифугални пумпи од спе-
цијална изработка за транспорт 
на агресивни материјали 10 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
Клипни пумпи за дозирање на 
агресивни хемикалии 10 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
— Компресори за хлор со прстен 

на сулфурна киселина 10 
— Компресори за фреон, инду-

стриски 10 
— Компресори за воздух од висок 

притисок (Н-15 at), капацитет 
50 и повеќе N/mVh 10 

84.14/4в Други индустриски печки 
Ех. 
Индустриски печки за загревање 
растоп на сол, специјална изра-
ботка, за агресивни хемиски ма-
терии 10 

84.17/lr 

197. 
Врз обнова на точка 3 од Решението за опре-

делување на царинските контингенти („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 
13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71 и 
24/71), во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЛИУМОВИ СОЕДИ-

НЕНИЈА 

1. На увозот на производите од долу наведените 
тарифни броеви на Царинската тарифа — специ-
фична опрема за производството на калиумови со-
единенија, наместо царинските стапки предвидени 
во Царинската тарифа односно во Решението за 
определување пониски царински стопи за стоките 
за кои е предвиден царински контингент („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 13/70, 22/70 и 18/71), ќе се 
применуваат следните царински стапки: 

84.17/1д 

Машини и уреди за парење и 
сушење 
Ех. 
Уреди за сушење на воздух со 
силикагел 10 

Машини и уреди за разладување 
на материјали 
Ех. 
Уреди !за разладување на влажен 
хлор, од титан 10 

84.14/1ѕ Други машини и уреди 
Ех. 
—- Изменувачи на топлина од ти-

тан 10 
— Цевни кондензатори за хлор 10 
— Уреди за концентрација на ка-

лиум-хидроксид со напарување 10 
— Уреди з а добивање лушпички 

на калиум-хидроксид 10 
— Пневматски сушилници од 

флуидизационен тип 10 
— Кристализери за вакуум-напа-

рување на хлорати 10 
— Никлени изменувани на топ-

лина 10 
— Фреонски уреди за конденза-

ција на хлор 10 
/ 

84.18/2а—1 Индустриски центрифуги за теч-
ности 
Ех. 
Континуелни центрифуги за се-
парација на кристали на хлорат 
и калиум-карбонат 10, 

1 0 84.18/26 

84.19/9 

84.59/2К 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Ебонитирани филтери 10 
— Циклони за одвојување на кри-

стали на калиум-карбонат 10 
— Уреди за пречистување на га-

сови (апсорпциони кули) 10 

Други машини и апарати 
Ех. 
Уреди за полнење буриња со те-
чен калиум-хидроксид 10 

Други машини и механички 
справи 
Ех. 
— Мелници за мелење на кри-

стали на калиум-хлорат под 
заштитна атмосфера 10 

— Хлор-алкални електролитички 
ќелии (електролизери) 10 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-4930/1 
0 април 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии. 

Јанко Смоле, с. р. 

198. 

Брз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30 62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕК-

СТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/72) точка 4 се менува и гласи: 

,,4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Начин на приготвување мостри за испитување на 
сурово памучно влакно — — — — JUS F.S9.050 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/65)." 

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

Бр. 10-1523/1 
24 април 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, с. р. 

199. 

Врз основа на член 5 од Законот за Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 47/66, 55/68 и 27/71), Советот на гувернерите 
на Народната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАН-
СКИ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ И ОРОЧЕНИ 

ДЕПОЗИТИ 

1. Организациите на здружениот труд и овла-
стените банки што користат финансиски кредити во 
странство, како и овластените банки што примаат 
орочени странски депозити, за време на траењето 
на обврските по тие кредитни работи се должни да 
држат ка ј Народната банка на Југославија депозит 
во динари. 

Положениот депозит од став 1 на оваа точка 
останува кај Народната банка на Југославија до на-
мирувањето на обврската спрема странство. 

На депозитот од став 1 на оваа точка не се 
плаќа камата. 

2. Депозитот од точка 1 на оваа одлука се по-
лага при поднесувањето на пријавата за склучената 
кредитна работа односно за примениот депозит. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини не можат да реги-
стрираат кредитни работи од став 1 на оваа точка 
ако организацијата на здружениот труд или овла-
стената банка не поднесе докази за положениот де-
позит. 

3. Височината на депозитот се одредува зависно 
од рокот на отплатата на кредитот и од периодот 
за кој се прима орочениот депозит. 

4. Височината на депозитот изнесува: 
1) 40% од износот на кредитот — ако кредитот 

е со рок за отплата до 2 години односно ако депо-
зитот е орочен до 2 години; 

2) 30% од износот на кредитот — ако кредитот 
е со рок за отплата над 2 до 5 години односно ако 
депозитот е орочен над 2 до 5 години; * 

3) 20% од износот на кредитот — ако кредитот 
е со рок за отплата над 5' години односно ако депо-
зитот е орочен над 5 години. 

Отплатувањето на финансиските кредити може 
да започне најрано по истекот на 12 месеци од де-
нот на користењето. 

5. Организациите на здружениот труд, покрај 
депозитот што го полагаат според точка 4 на оваа 
одлука, се должни да извршат и оптоварување на 
расположивите права на девизите со кои слободно 
располагаат според одредбата на член 16 од Законот 
за девизното работење („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 
47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), во височина на де-
позитот што се полага. 

6. Ка ј странските финансиски кредити што се 
користат според прописите на Сојузната скупштина 
или на Сојузниот извршен совет, депозитот се по-
лага на начинот и во височината како што е тоа 
одредено во/ тие прописи. 

7. Од организациите на здружениот труд и од 
овластените банки Народната банка на Југославија 
ќе откупува девизи од странски финансиски кре-
дити и од орочени странски депозити, со тоа што 
отплатувањето на кредитите; враќањето на депози-
тите и плаќањето на каматата, организациите на 
здружениот труд и овластените банки ги вршат со 
девизите со кои самостојно располагаат според про-
писите за девизното работење. 

8. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на: 
1) странските финансиски кредити што овла-

стената банка ги извршува по налог и за сметка 
на Народната банка на Југославија за потребите на 
девизните резерви или на федерацијата и на кре-
дитите што Народната банка на Југославија ги ко-
ристи во странство за сметка на федерацијата; 

2) странските финансиски кредити што органи-
зацијата на здружениот труд или овластената банка 
ги користи во странство по основ на реесконт или 
ломбард на побарувања за извезени бродови 
и опрема на кредит ако за таков кредит претходно 
е прибавена согласност на Народната банка на Југо-
славија; 

3) финансиските кредити што организацијата на 
здружениот труд или овластената банка ги користи 
во странство за финансирање на изведување на ин-
вестициони работи во странство; 

4) девизите од кредитите добиени од меѓуна-
родни финансиски организации во чие • основање 
или капитал учествуваат федерацијата, овластените 
банки или организациите на здружениот труд, ако 
тие девизи и се продаваат на Народната банка на 
Југославија за динари, со тоа што Советот на гу-
вернерите на Народната банка на Југославија ќе 
утврди на кои меѓународни финансиски организа-
ции се однесува оваа одредба; 

5) влоговите во девизи и на финансиските кре-
дити во рамките на договор за заедничко вложу-
вање склучен во согласност со важечките прописи 
и уредно регистриран к а ј Сојузниот секретаријат 
за стопанство. 
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9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 29 
20 април 1972 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

200. 

Врз основа на член 5 од Законот за Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 47/66, 55/68 и 27/71), Советот на гуверне-
рите на Народната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПРИ УВОЗОТ 

НА ОПРЕМА ОД СТРАНСТВО НА КРЕДИТ 

1. Организациите на здружениот труд .што уве-
зуваат опрема на кредит од странство, без оглед 
на изворите на девизите од кои го отплатуваат 
кредитот, за време на траењето на обврската по 
кредитот се должни да држат ка ј Народната банка 
на Југославија депозит во динари. 

Депозитот од став 1 на оваа точка останува ка ј 
Народната банка на Југославија до намирувањето 
на обврската спрема странство. 

На депозитот од став 1 на оваа точка не се 
плаќа камата, 

2. Депозитот од точка 1 на оваа ј одлука се по-
лага пред поднесувањето на пријавата -за склуче-
ната работа по увозот. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните локраини нема да прифатат 
пријави за склучена работа по увозот ако органи-
зациите на здружениот труд не поднесат доказ за 
положениот депозит. 

3. Височината на депозитот се одредува зависно 
од рокот за отплата на кредитот. 

Депозитите изнесуваат: 
1) 20% од износот на кредитот — ако кредитот 

е со рок за отплата до 3 години; 
2) 10% од износот на кредитот —• ако кредитот 

е со рок за отплата над 3 до 5 години; 
3) 1% од износот на кредитот — ако кредитот 

е со рок за отплата над 5 години. 
4. За кредитите за увоз на опрема заради непо-

средно инвестирање во неразвиените републики и 
краишта височината на депозитот изнесува: 

1) 10°/о за кредитите за објекти, со рок за от-
плата до 3 години; 

2) 1Ув за кредитите за сериска опрема, со рок за 
отплата до 3 години; 

3) 1°/о за кредитите со рок за отплата над 3 
години. 

5. Како рокови за отплата на кредитите од точ. 
3 и 4 на оваа одлука се подразбира периодот до 
кој се извршува последната отплата на кредитот 
спрема странство. 

6. Организациите на здружениот труд, покрај 
депозитот што го полагаат според точ. 3 и 4 на 
оваа одлука, се должни да извршат и оптоварување 
на расположивите права на девизите со кои сло-
бодно располагаат според одредбите на чл. 16 и 28 
од Законот за девизното работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/63, 13 69, 20/69, 50/69, 
55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15^1, 25/71 и 33/71), во ви-
сочината на депозитот што се полага, ако увозот 
што го вршат не е либерализира^ 

7. Ка ј странските кредити што во странство ги 
користат организациите на здружениот труд спо-
ред прописите на Сојузната скупштина или на 
Сојузниот извршен совет, депозитот се полага на 
начинот и во височината како што е тоа одредено 
со тие прописи. 

8. Ако во странство се користат банкарски или 
финансиски кредити за плаќање на опрема, депо-
зитот се полага во височината и на начинот одреден 
со оваа одлука. 

9. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат: 
1) на кредитите што организациите на здруже-

ниот труд ги користат за изведување инвестициони 
работи во странство; 

2) на кредитите што организациите на здруже-
ниот труд ги користат во странство заради увоз на 
додатна опрема што се вградува во објекти и бро-
дови ако тие објекти и бродови се извезуваат во 
странство на кредит; 

^ 3) на кредитите на меѓународни финансиски 
организации во чие основање или капитал учеству-
ваат федерацијата, овластените банки или органи-
зациите на здружениот труд со тоа што Советот 
на гувернерите на Народната банка на Југославија 
ќе утврди на кои меѓународни финансиски органи-
зации се однесува оваа одлука; 

4) на кредитите што се користат во рамките на 
договор за заедничко вложување склучен во со-
гласност со важечките прописи и уредно регистри-
ран во Сојузниот секретаријат за стопанство. 

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

О. бр. 30 
20 април 1972 година 

Белград 

Народна банка да Југославија 

Гувернер, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена 
на Одлуката за имотните услови за признавање на 
својството на единствен • хранител на семејството, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/72 на 
македонски, словенечки и хрватскосрпски јазик, се 
поткраднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА 
СВОЈСТВОТО НА ЕДИНСТВЕН ХРАНИТЕЛ НА 

СЕМЕЈСТВОТО 

Во точка 1, со која е изменета точка 2 на Од-
луката за имотните услови за признавање на свој-
ството на единствен хранител на семејството, на-
место бројот: „12" треба да стои бројот: „2". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 21 април 
1972 година. 
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НДЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 50 став 2 од Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За вицегувернер на Народната банка на Југо-
славија се именува Александар Богоев, досегашен 
директор на Претставништвото на Југословенската 
земјоделска банка во Лондон. 

Б. бр. 45 
12 април 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 17 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ НА ЈУГОСЛОВЕНСКО-

НОРВЕШКАТА ЕКОНОМСКА КОМИСИЈА 

Во составот на југословенскиот дел на Југосло-
венско-норвешката економска комисија се имену-
ваат,. и тоа: 

За членови: 
1) Петко Делиќ, шеф на Отсекот за нордиските 

земји во Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти; 

2) д-р Атанас Икономовски, помошник-сојузен 
секретар за надворешна трговија; 

3) Душан Нејков, помошник-сојузен секретар 
за стопанство; 

4) претседателот на Одборот за стопанска сора-
ботка за нордиски земји на Сојузната стопанска 
комора; 

за секретар: 
Михајло Миљаниќ, шеф на Кабинетот на Мом-

чило Демовиќ, член на Сојузниот извршен совет. 

В. бр. 46 
30 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

гани се назначува Милош Баиќ, потполковник на 
ЈНА. 

В. бр. 47 
30 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бнеднќ, е. р. 

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за 
организацијата на Југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/66, 50/68, 55/68 и 
10/70), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИМЕНУВАЊЕТО 
НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Се дава согласност, за генерален директор на 
Заедницата на Југословенските железници повтор-
но да се именува Ваља Врањицан, досегашен ге-
нерален директор на оваа заедница. 

Б. бр. 48 
30 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

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

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

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за финансии Мирко Скакиќ, поради одење 
на друга должност. 

Б. бр. 49 
30 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 12 став 2 од Уредбата за 
начинот на работењето и финансирањето на Авто-
сервисот на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/69 и 17/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

СЕРВИСОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

За директор на Авто-сервисот на сојузните ор-

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

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

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник-сојузен секретар за финансии се 
назначува Велимир Шљиванчанин, помошник-ре* 
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публички секретар за финансии на Социјалистичка 
Република Црна Гора. 

Б. бр. 50 
30 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

обвинител на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина. 

Б. бр. 53 
30 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

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

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

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник-сојузен секретар за финансии се 
назначува инж. Чедомир Бајтаиќ, помошник-гене-
ра лен директор на „Астра", претпријатие за меѓу-
народна трговија и застапеност во Загреб. 

В. бр. 51 
30 март 1972 тодина 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

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

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

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник-сојузен секретар за финансии се 
назначува Данка Конрада досегашен шеф на Ка-
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет во положба на помошник-сојузен секретар 
во Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 52 
30 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУ ЗЕН 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДНИ И ОПШТИ УПРАВ-

НИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за правосудни и 
општи управни работи се назначува д-р Стана f y -
киќ-Делевиќ, стручен соработник во Уставниот суд 
на Југославија. 

В. бр. 54 
12 април 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
листана СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДНИ И ОПШТИ УПРАВ-

НИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за правосудни и 
општи управни работи се назначува д-р Душан 
Цотич, тлавен и одговорен уредник на Југословен-
ска ревија за криминологија и кривично право. 

Б. бр. 55 
12 април 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

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

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

СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за внатрешни ра-
боти се назначува Јосип Буковац, заменик-јавен 

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

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

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За заменик-директор на Сојузната управа за 
царини се назначува Димитар Алексиева«!, досе-
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гашен помошник-директор на Сојузната управа за 
царини. 

Б. бр. 56 
30 март 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДНИ И 

ОПШТИ УПРАВНИ РАБОТИ 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
правосудни и општи управни работи се назначува 
Љубиша Кораќ, поранешен секретар на Извршниот 
совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина. 

Б. бр. 57 
80 март 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги и постигнати 
успеси во работата од значење за социјалистичката 
изградба во земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Чеперковић Миодраг; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гавриловић Радош, Ивановић Живорад, Јова-
новић Никола, Калановић Миодраг, Луцић Јован, 
Мартиновић Божо, Муњас Влајко. Петровић Ста-
нимир, Тривић Мита, Војновић Жарко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Благојевић Милорад, Блажин Боривоје, Бока-
ловић Александар, Ђурлео Гојко, Карапанџа Ђорђе, 
Милосављевић Вићентије, Мирковић Сава. Петро-
вић Љубомир. Рајчевић Предраг, Станковић Ми-
одраг, Вељковић Драган. 

Бр. 82 
1 јули 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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