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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ПО-
МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И РЕПУБЛИ-
КА ФРАНЦИЈА ЗА НАДЛЕЖНОСТА И ЗА ЗАКОНОТ ШТО СЕ ПРИМЕНУВА ВО ОБ-

ЛАСТА НА ЛИЧНОТО И СЕМЕЈНОТО ПРАВО 

Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Република Франција за/надлех*шоста и за законот 
што се приЈ^енува во областа на личното и семејното право, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 5 октомври 1972 година и на седницата на 
Општествено-прлитичкиот собор од 5 октомври 1972 година. 

ПР бр. 107 
6 октомври 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузнава скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. p. 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА ЗА НАДЛЕЖНОСТА 
И ЗА ЗАКОНОТ ШТО СЕ ПРИМЕНУВА ВО ОБЛАСТА НА ЛИЧНОТО И СЕМЕЈНОТО 

ПРАВО 

Член 1 
Се ратификува Конвенцијата помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-

гославија и Република Франција за надлежноста и за законот што се применува во облас-
та на личното и семејното право, потпишана на 18 мај 1971 година во Париз, која во пре-
вод на македонски јазик и во оригинал на француски јазик гласи: 

К О Н В Е Н Ц И Ј А 
ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈЈА ЗА 
НАДЛЕЖНОСТА И ЗА ЗАКОНОТ ШТО СЕ ПРИ-
МЕНУВА ВО ОБЛАСТА НА ЛИЧНОТО И СЕМЕЈ-

НОТО ПРАВО 

Владата на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија 
и 

Владата на Република Франција, со желба 
заеднички да ја регулираат материјата на личното 
и семејното право, се договорија за следното: 

C O N V E N T I O N 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE ЕТ 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN-
CAISE RELATIVE A LA LOI APPLICABLE ЕТ A 
COMPETENCE EN MATIERE DE DROIT DES PER-

SONNES ЕТ DE LA FAMILLE 

Le Gouvernement de la Republique Socialiste 
Federative de Yougoslavie 
et 

Le Gouvernement de la Republique frangaise, 
desireux d'etablir des dispositions communes en се 
qui concerne le droit des personnes et de la famille, 
sont convenus de се qui suit: 
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Г Л А В А I 

Правна способност 

Член 1 
Личниот статус и правната способност на фи-

зичкото лице ги регулира законот ка страната 
договорнине чиј државјанин е тоа лице. 

Член 2 
1. Кога спрема државјанин на една страна до-

говорнине,. малолетен или полнолетен, кој има 
живеалиште на територијата на другата страна 
договорнине е потребно да се преземат законски 
мерки за негова заштита, органот на таа страна 
договорнички го известува за тоа дипломатското 
или конзуларното претставништво на страната до-
говорнине чиј државјанин е лицето што треба да 
се заштити. Органите на таа страна договорниве 
се надлежни за донесување на сите потребан мерки 
според своето ви атр ашно законодавство. 

2. Меѓутоа, во случај на итност или во случај 
да не е покрената никаква постапка, во разумен 
рок по соопштувањето според претходниот > став, 
органот на страната договорничка, на чија терито-
рија има живеалиште лицето што треба да се 
заштити, може да преземе привремени мерки за 
заштита, според своето внатрешно законодавство. 

3. Во случај на трајни мерки на лишување или 
враќање на деловната способност, органот на стра-
ната договоркичка на чија територија има свое 
живеалиште лицето што треба да се заштити, ако 
никаква постапка не е покрената во разумен рок 
во смисла на став 1 од овој член, може да постапува 
применувајќи го законот што го предвидува член 1 
на оваа конвенција. 

4. Страните договорнички се известуваат меѓу-
себно, преку своите дипломатски или конзуларни 
претставништва, за законските мерки што се одре-
дени заради примена на. овој член. 

Г Л А В А II 

Брак 

' Член 3 
1. Својствата и условите потребни за склучува-

ње на брак ги одредува, за секој од идните супруж-
ници, законот на страната договорнине чиј 
државјанин е тој. 

2. Меѓутоа, условите во поглед на роднинството 
по крв и по сватовство ги регулира законот 
на страната договорнине пред чиј орган се склу-
чува бракот. 

Член 4 
1. Формата за склучување на бракот ја одредува 

законот на страната договорничка пред чиј орган 
се склучува бракот. 

2. Брак меѓу лица, идни супружници, кои имаат 
државјанство на една страна договорнине може 
да се склучи пред конзуларниот претставник на таа 
страна договорнине, 

Член 5 
Дејството на бракот, како во поглед на личните 

така и во поглед на имотните односи, ги регулира, 
не засегајќи ги одредбите на член 6 на оваа кон-
венција, националниот закон на сопружниците кога 
овој им е заеднички, а доколку не е — законот на 
страната договорнине на чија територија имаат 
свое живеалиште или, во недостиг на овој, законот 
на нивното последно заедничко живеалиште. 

CHAPITRE I 

Capacite 

Article ler 
L'etat et la capacite (Типе personne physique sont 

regis par la loi de la Partie contractante dont cette 
personne est ressortissante. 

Article 2 
1. Au cas ои des mesures de protection legale 

apparaissent necessaires en faveur d'un ressortissant, 
tant mineur que majeur, de Гине des Parties contrac-
tantes domicilie sur le territoire de l'autre, les autorites 
de celle-ci en avisent la representation diplomatique 
ои consulaire de la Partie contractante dont la personne 
a proteger est ressortissante. Les autorites de cette 
Partie contractante sont competentes pour prendre 
toutes mesures utiles selon leur loi interne. 

2. Toutefois, en cas d'urgence ои au cas ои aucune 
action n'est engagee dans ип delai raisonnable apres 
la communication visee au paragraphe precedent, les 
autorites de la Partie contractante sur le territoire de 
laquelle la personne a proteger est domiciliee peuvent 
prendre toutes les mesures provisoires de protection 
selon leur loi interne. 

3. S'il s'agit de mesures permanentes de privation 
ои de restitution de capacite, les autorites de la Partie 
contractante sur le territoire de laquelle la personne 
h proteger est domiciliee peuvent, dans le cas ои 
aucune action n'est engagee dans ип delai raisonnable 
apres la communication visee au paragraphe 1 du 
present article, statuer en appliquant la loi prevue a 
l'article ler de la presente Convention. 

4. Les Parties contractantes se tiennent reciproque-
ment informees, par l'entremise de leurs representa-
tions diplomatiques ои consulaires, de toutes mesures 
juridiques prises en application des dispositions du 
present article. 

CHAPITRE II 

Manage 

. Article 3 
1. Les qualites et conditions requises pour pouvoir 

contracter mariage sont regies, pour chacun des futurs 
epoux par la loi de la Partie contractante dont il est 
ressortissant. 

2. Toutefois, les conditions relatives & la4 parents 
et a l'alliance sont egalement regies par la loi de la 
Partie contractante dont les autorites celebrent le 
mariage. 

Article 4 
1. Les conditions de forme du mariage sont regies 

par la loi de la Partie contractante dont les autorites 
celebrent le mariage. 

2. Le mariage entre futurs £poux qui possedent 
tous deux la nationality de Типе des Parties contrac-
tantes peut etre celebre par les fonctionnaires consu-
laires de cette Partie contractante. 

Article 5 
Les effets du mariage tant personnels que patri-

moniaux, sans prejudice des dispositions de l'article 6 
de la presente Convention, sont regis par la loi natio-
nale des epoux lorsqu'elle leur est commune, sinon par 
la loi de la Partie contractante sur le territoire de 
laquelle est situe leur domicile ои a defaut leur dernier 
domicile commun. 
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Член 6 
Законскиот имотен брачен режим го одредува 

националниот закон на сопружниците кога овој им 
е заеднички во вре?лето на склучувањето на бракот, 
а во противно законот на страната договорнине на 
чија територија било нивното прво заедничко жи-
веалиште. 

Член 7 
1. За споровите помеѓу сопружниците во поглед 

на нивните лични и имотни односи се надлежни 
судовите на онаа страна договорнине на чија тери-
торија тие имаат свое живеалиште или, во недостиг 
на такво, свое последно заедничко живеалиште. 

2. Во случај кога обата сопружници се држав-
јани на иста страна договорничка се надлежни, 
исто така, судовите на таа страна договорнине. 

3. Надлежни се, исто така, и судовите на стра-
ната договорнине на чија територија едниот од 
сопружниците веќе една година има свое живе-
алиште. 

Г Л А В А III 

Развод 

Член 8 
Разводот на бракот, како и неговото дејство како 

врз личните така и врз имотните односи, не засе-
гајќи ги одредбите на член 6 на оваа конвенција, го 
регулира националниот закон на сопружниците 
кога овој им е заеднички, а во противно законот на 
снаа страна договорнине на чија територија имаат 
свое заедничко живеалиште, или, во недостиг на 
такво, законот на нивното последно зедничко живе-
алиште. 

Член 9 
1. Тужба за развод на бракот се поднесува до су-

дот на онаа страна договорничка на чија територија 
сопружниците имаат свое живеалиште во момснот 
на поднесувањето на тужбата, или, во недостиг на 
такво, на чија територија го имале своето последно 
заедничко живеалиште. 

2. Исто така се надлежни судовите на онаа 
страна договорничка на чија територија тужениот 
супружник има живеалиште или престојувалиште 
во моментот на поднесувањето на тужбата. 

3. Ако обата супружници се државјани на иста 
страна договорничка надлежни се, исто така, судо-
вите на таа страна договорничка. 

Г Л А В А IV 

Односи помеѓу родителите и децата 

Член 10 
За утврдување брачнога на детето, како и на 

односите помеѓу родителите и брачните деца. е ме-
родавен законот предвиден во член 5 на оваа кон-
венција. 

Член И 
1. За утврдување на вонбрачно татковство е 

меродавен законот на онаа. страна договорнине чиј 
државјанин е детето во времето на раѓањето или, 
ако тоа е поповолно за детето, законот на онаа стра-
на договорничка чиј државјанин е детето во вре-
мето, на признавањето или на донесувањето на 
судската одлука. 

2. Односите помеѓу родителите и вонбрачните 
деца ги регулира законот на онаа страна договор-
н и н е чиј државјанин е детето. 

3. Ако законот на детето не допушта признава-
ње, тоа може да се даде во согласност со национал-
ниот закон на родителите. 

Article 6 
Le regime matrimonial legal est determine par la 

loi nationale des epoux lorsqu'elle leur est commune 
au moment du mariage ои par la loi de la Partie 
contractante sur le territoire de laquelle etait situe 
leur premier domicile commun. 

Article 7 
1. Les litiges entre £poux en се qui concerne les 

effets personnels et patrimoniaux du mariage sont 
portes devant les juridictions de la Partie contractante 
sur le territoire de laquelle est situ6 leur domicile ои 
a defaut leur dernier domicile commun. 

2. Au cas ои les epoux sont ressortissant Тип et 
l'autre de la т е т е Partie contractante les juridictions 
de celle-ci sont egalement competentes. 

3. Sont en outre competentes les juridictions de la 
Partie contractante sur le territoire de laquelle Тип des 
epoux a sa residence habituelle depuis au moins ип an. 

CHAPITRE III 

Divorce 

Article 8 
Le divorce ainsi que ses effets personnel et 

patrimoniaux, sans prejudice des dispositions de l'article 
6 de la presente Convention, sont regis par la loi 
nationale des epoux lorsqu'elle leur est commune, sinon 
par la loi de la Partie contractante sur le territoire de 
laquelle ils ont leur domicile commun ои a defaut leur 
dernier domicile commun. 

Article 9 
1. Les actions en divorce sont portees devant les 

juridictions de la Partie contractante sur le territoire 
de laquelle les epoux sont domicilies au moment de 
l'introduction de l'instance ои a defaut ont еи leur 
dernier domicile commun. 

2. Sont en outre competentes les juridictions de la 
Partie contractante sur le territoire de laquelle l'epoux 
defendeur a son domicile ои sa residence habituelle au 
moment de 1'introduction de l'instance. 

3. Au cas ои les epoux sont ressortissants Тип et 
l'autre de la т е т е Partie contractante, les juridictions 
de cette Partie contractante sont egalement compe-
tentes. 

CHAPITRE IV 

Filiation 

Article 10 
L'etablissement de la filiation legitime et les 

rapports entre les parents et les enfants legitimes sont 
regis par la loi prevue a l'article 5 de la presente 
Convention. 

Article 11 
1. L'etablissement de la filiation naturelle est regi 

par la loi de la Partie contractante dont l'enfant est 
ressortisant au moment de sa naissance ои, si elle est 
plus favorable, par la loi de la Partie contractante dont 
il est ressortissant au moment de la reconnaissance ои 
de la decision judiciaire. 

2. Les rapports entre les parents et les enfants 
naturels sont regis par la loi de la Partie contractante 
dont l'enfant est ressortissant. 

3. Si la loi de l'enfant n'autorise pas la reconnais-
sance, celle-ci pourra etre faite par son auteur con-
formement a sa loi nationale. 
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4. Ако законот на детето не предвидува права 
на издршка, детето може да ја оствари издршката 
во согласност со законот на страната договорнине 
на чија територија тоа има живеалиште. 

Член 12 
1. За споровите за односите на родителите и де-

цата се надлежни било судовите на страната дого-
ворничка чиј државјанин е детето, било судовите на 
страната договорничка на чија територија детето 
има живеалиште. 

2. За споровите за утврдување на татковство е 
надлежен судот на онаа страна договорничка чиј 
државјанин е тужениот или судот на чија терито-
рија тужениот има живеалиште. 

Член 13 
1. Условите за посвојување на малолетно дете 

што се бараат од посвоителот и посвоеникот ги ре-
гулираат нивните национални закони. Освен тоа, 
мораат да бидат исполнети оние услови што ги 
предвидуваат законите на обете страни договорнич-
ки доколку овие услови се однесуваат на посвоите-
лот и посвоеникот. 

2. Ако посвојуваат обата содружници условите 
што се бараат од посвоителот ги регулира законот 
предвиден во член 5 на оваа конвенција. 

Член 14 
1. Дејството на посвојување го регулира наци-

оналниот закон на посвоителот. 
2. Ако посвојуваат обата сопружници или по-

својува еден сопружник дете на другиот, дејството 
на тоа посвојување го одредува законот предвиден 
во член 5 на оваа конвенција. 

Член 15 
За донесување на одлука за посвојување и за 

одлучување за условите и дејството на посвојува-
њето, се надлежни: 

а) органите на онаа страна договорнине на чија 
територија имаат живеалиште посвоителот или по-
своителите или посвоеникот, 

б) органите на онаа страна договорничка чии 
државјани се посвоителот или посвоителите или 
посвоеникот. 

Член 16 
Ако посвоителот односно посвоителите и посво-

еникот имаат исто државјанство, за отповикување 
на одлуката за посвојувањето е надлежен органот 
на онаа страна договорничка чии државјани се тие. 

Г Л А В А V 

Завршни одредби 

Член 17 
Споровите во врска со толкувањето и примената 

на оваа конвенција, што настануваат помеѓу стра-
ните договорнички се' регулираат по дипломатски 
пат. 

Член 18 
Оваа конвенција се применува на целокупната 

територија на обете држави. 

Член 19 
Секоја страна договориичка ќе ја извести дру-

гата страна за окончувањето на уставната постапка 
што е пропишана за влегување во сила на оваа 
конвенција. Таа влегува во сила првиот ден на 
вториот месец rio датумот на приемот на последното 
соопштение. 

4. Si la loi đe Tenfant ne lui accorde pas d'aliments, 
il pourrâ en obtenir conformément à la loi de la Partie 
contractante sur le. territoire de laquelle il a son 
domicile. 

Article 12 
1. Les litiges en matière de filiation sont portés 

soit devant les juridictions de la Partie contractante 
dont l'enfant est ressortissant, soit devant les juridic-
tions de la Partie contractante sur le territoire de 
laquelle l'enfant est domicilié. 

2. Les actions en recherche de paternité peuvent 
également être portées devant les juridictions de la 
Partie contractante dont le défendeur est ressortissant, 
ou sur le territoire de laquelle il est domicilié. 

Article 13 
1. Les conditions de l'adoption d'un enfant mineur 

exigées de l'adoptant et de l'adopté sont régies par 
leurs lois nationales respectives. En outre, il doit être 
satisfait aux conditions établies par l'une et l'autre lois 
lorsqu'elles les concernent tout les deux. 

2. Lorsque l'adoption est demandée par deux époux, 
les conditions exigées des adoptants sont régies par la 
loi prévue à l'article 5 de la présente Convention. 

Article 14 
1. Les effets de l'adoption sont régis par la loi 

nationale de l'adoptant. 
2. Lorsque l'adoption est faite par deux époux ou 

par l'un des époux en faveur d'un enfant de l'autre, 
ses effets sont déterminés par la loi prévue à l'article 
5 de la présente Convention. 

Article 15 
s Sont compétentes pour prononcer l'adoption et 

statuer sur ses conditions et ses effets: 

a) les autorités de la Partie contractante sur le 
territoire de laquelle le ou les adoptants, ou l'adopté, 
sont domiciliés; 

b) les autorités de la Partie contractante dont le 
ou les adoptants, ou l'adopté, sont ressortissants. 

Article 16 
Lorsque le ou les adoptants et l'adopté ont la même 

nationalité, sont compétentes pour statuer sur la révo-
cation de l'adoption les autorités de la Partie contrac-
tante dont ils sont ressortissants. 

CHAPITRE V 

Dispositions finales 

Article 17 
Les différends relatifs à l'interprétation et à l'appli-

cation de la présente Convention, qui pourraient 
s'élever entre les Parties contractantes seront réglés 
par la voie diplomatique. 

Article 18 
La présente Convention s'applique à l'ensemble du 

territoire de chacun des deux Etats. 

Article 19 
Chacune des Parties contractantes notifiera à 

l 'autre l'accomplissement des procédures requises par 
sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente 
Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du 
deuxième mois suivant la date de la dernière notifi-
cation. 
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Член 20 
1. Оваа конвенција се склучува на неодредено 

време. 
2. Секоја страна договорничка може да ја отка-

же во секој момент и овој отказ влегува во сила 
шест месеци по денот на приемот на соопштението 
за овој отказ од страна на другата страна договор-
кичка. 

Составено во Париз на 18 мај 1971 година во 
два примероци, на српскохрватски и француски ја-
зик, и обата текста подеднакво се веродостојни. 

Article 20 
1. La présente Convention est conclue pour une 

durée illimitée. 
2. Chacune des Parties contractantes pourra la 

dénoncer à tout moment et cette dénonciation prendra 
effet six mois après la date de réception de sa notifi-
cation par l'autre Partie contractante. 

Fait à Paris, le dix-huit mai 1971 en double 
exemplaire, en langues serbo-croate et française, les 
deux textes faisant également foi. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

лист на СФРЈ". 

488. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ПО-
МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И КРАЛ-
СТВОТО БЕЛГИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДИ ОД МАТИЧНИТЕ КНИГИ И ЗА ОСЛОБО-

ДУВАЊЕ ОД ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 

Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија за издавање изводи од матич-
ните книги и за ослободување од легализација, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 5 октомври 1972 година и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор од 5 октомври 1972 година. 

ПР бр. 106 
6 октомври 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштлна, 
Мијалко Тодоров:*^, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗ-

ВОДИ ОД МАТИЧНИТЕ КНИГИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 

Член Î 
Се ратификува Конвенцијата помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-

гославија и Кралството Белгија за издавање изводи од матичните книги и за ослободување 
од легализација, потпишана на 24 септември 1971 година во Белград, во оригинал на срп-
скохрватски и француски јазик. 

Член 2 
Текстот на Конвенцијата во превод на македонски јазик и во оригинал на фран-

цуски јазик гласи: 
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К О Н В Е Н Ц И Ј А 
ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И КРАЛСТВОТО БЕЛ-
ГИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДИ ОД МАТИЧНИТЕ 
КНИГИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ЛЕГАЛИЗА-

ЦИЈА 

Владата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Владата на Кралството Белгија, 
со желба спогодбено да ги регулираат извесни пра-
шања во врска со издавањето и ослободувањето од 
легализација на*исправите за граѓанската состојба, 
се спогодија за следните одредби: 

Член 1 
Како исправи за граѓанската состојба, во смисла 

на оваа конвенција, особено се подразбираат: 
— изводи од матичната книга на родените; 
— исправи за пријавување на мртвородено дете; 
— исправи за доброволно признавање или суд-

ски одлуки за утврдување на вонбрачно татковство; 

— изводи од матичната книга на венчаните; 
— изводи од матичната книга на умрените; 
— исправи или одлуки за граѓанската состојба* 

развод, посвојување, позакокување по пат на пос-
војување, итн. 

Член 2 
. 1. Секоја страна договорнине се обврзува да ќ 

издава бесплатно на другата страна преписи или из-
води од исправи за граѓанската состојба што се од-
несуваат на државјани ria државата молителка, ако 
барањето е поднесено за службени потреби или во 
полза на сиромашни лица. 

2. Секоја страна договорнине исто така се об-
врзува да и издава бесплатно на дрзпгата страна пре-
писи или изводи од исправи за граѓанската состојба 
за лица чие државјанство не е ниту југословенско 
ниту белгиско, ако барањето е поднесено за служ-
бени потреби. 

3. Барањето го поднесува дипломатското прет-
ставништво или конзулатот на страната молителка 
до органот надлежен за издавање на исправи. Во 
барањето накратко се назначува целта на барањето: 
службена потреба или сиромаштво на молителот. 

Член 3 
Издавањето на преписи или на изводи од матич-

ните книги не влијае врз државјанството на заинте-
ресираното лице. 

Член 4 
Преписите и изводите од исправи за граѓанската 

состојба на едната страна договорнине не мораат 
да бидат заверени или снабдени со апостил за да 
бидат полноважни за другата страна договорничка, 
под услов да се снабдени со потпис и печат на ор-
ганот што ги издал. 

Член 5 
1. Во случај на сериозно сомневање, секое заин-

тересирано лице или секој орган на едната од стра-
ните договорнички е овластен да побара од надлеж-
ниот орган на другата страна да ја провери веродос-
тојноста на документот, ослободен од заверка или 
апостил врз основа на оваа конвенција. 

C O N V E N T I O N 
ENTRE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATI-
VE DE YOUGOSLAVIE ET LE ROYAUME DE BEL-
GIQUE RELATIVE A LA DELIVRANCE DES ACTES 
DE L'ETAT CIVIL ET A LA DISPENSE DE LA LE-

GALISATION 

Le Couvernement de la République Socialiste Fé-
dérative de Yougoslavie et le Gouvernement du 
Royaume de Belgique, désireux de régler d'un commun 
accord certaines questions relatives à la délivrance des 
actes de l'état civil et à la dispense de la légalisation, 
sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier 
Par acte de l'état civil, au sens de la présente Con-

vention, il faut entendie notamment: 
— les actes de naissance, 
— les actes de déclaration d'un enfant sans vie, 
— les actes ou décisions concernant la reconnais-

sance volontaire ou judiciaire des enfants nés hors 
mariage, 

— les actes de mariage, 
— les actes de décès, 
— les actes ou décisions en matière d'état civil: 

divorce, adoption, légitimation par adoption, etc. . . 

Article 2. 
1. Chaque Partie contractante s'engage à délivrer 

sans frais à l'autre Partie des expéditions ou des ex-
traits de tout acte de l'état civil concernant les ressor-
tissants de l'Etat requérant, lorsque la demande en est 
faite dans intérêt administratif ou en faveur d'indi-
gents, 

2. Chaque Partie contractante s'engage aussi à dé-
livrer sans frais à l'autre Partie, des expéditions ou des 
extraits de tout acte de l'état civil concernant des per-
sonnes de nationalités autres que la nationalité yougo-
slave ou belge, lorsque la demande en est faite dans 
un intérêt administratif. 

3. La demande est présentée par la Mission diplo-
matique ou par le poste consulaire de la Partie requé-
rante à l'autorité publique détentrice de l'acte. Elle 
spécifie sommairement le motif invoqué: «intérêt ad-
ministratif» ou «indigence du requérant». 

Aiticle 3. 
Le fait de délivrer une expédition ou un extrait 

d'un acte de l'état civil ne préjugé pas la nationalité 
de l'intéressé 

Article 4. 
Les expéditions et extraits des actes de l'état civil 

de l'une des Parties contractantes ne doivent être 
munis d'aucune l'égalisation ou apostille pour faire foi 
dans l'autre, à la condition qu'ils soient revêtus de la 
signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés. 

Article 5, 
1. En cas de doute sérieux, toute personne intéres-

sée ou toute autorité publique de l'une des Parties 
contractantes aura la faculté de faire vérifier, par 
l 'autorité compétente de l 'autre Partie, l 'authenticité 
du document dispensé de la légalisation ou de l'apostille 
en application de la présente Convention. 
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2. Надлежен орган од претходниот став, во од-
нос на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, е републичкиот секретаријат за право-
судство на социјалистичките републики Босна и 
Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Македонија, 
Словенија и Србија, а во однос на Кралството Бел-
гија — Министерството на правдата. 

Заради примена на овој член секоја страна до-
говорничка ќе се ползува со еден од своите нацио-
нални јазици. Овие јазици се: за Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија — српскохрват-
ски©^ хрватскосрпскиот, македонскиот и словенеч-
киот, а за Кралството Белгија — францускиот, хо-
ландскиот и германскиот. 

Член в 
Секоја страна договорнине ја известува друга-

та страна за окончувањето на постапката предвиде-
на со нејзиниот устав за влегување во сила на оваа 
конвенција. Таа влегува во сила првиот ден од вто-
риот месец по датумот на последното соопштение. 

Член 7 

1. Оваа конвенција се склучува на неодредено 
време. 

2. Секоја страна договорничка може да ја отка-
же со претходно известување од шест месеци. 

Составено во Белград на 24 септември 1971 го-
дина, во два примерока, на српскохрватски и,фран-
цуски јазик, и обата текста се подеднакво веродос-
тојни. 

2. L'autorité compétente visée au paragraphe pré-
cédent est, en ce qui concerne la Yougoslavie, les 
Secrétariats à la Justice des Républiques Socialistes de 
Bosnie et Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, du 
Monténégro, de Serbie et de Slovénie et, en ce qui con-
cerne la Belgique, le Ministère de la Justice. 

3. Pour l'application du présent article, chaque 
Partie contractante fera usage de l'une de ses langues 
nationales. Ces langues sont, pour la Yougoslavie, le 
serbo-croate, le croato-serbe, le macédonien et le Slo-
vène et pour la Belgique, le français, le néerlandais et 
l'allemand. 

Article 6. 
Chacune des Parties contractantes notifiera à 

l'autre l'accomplissement des procédures requises par 
sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente 
Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour 
du second mois qui suit la date de la dernière de ces 
notifications. 

Article 7. 
1. La présente Convention est conclue pour une 

durée illimitée. 
2. Toutefois, chacune des Parties contractantes 

pourra la dénoncer moyennant un préavis de six mois. 
Fait à Belgrade, le 24 septembre 1971, en double 

exemplaire, en langues serbo-croate et française, les 
deux textes faisant également foi. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист 

на СФРЈ". 

489. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЦАРИНСКАТА 

СЛУЖБА ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот 
за финансирање на Програмата за модернизација 
на царинската служба од 1971 до 1975 година, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 5 октомври 1972 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор од 
5 октомври 1972 година. 

ПР бр. l i l 
6 октомври 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштица, 
Мијалко Тодоровиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЦА-
РИНСКАТА СЛУЖБА ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за финансирање на Програмата за 

модернизација на царинската служба од 1971 до 
1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/70) 
член 2 се менува и гласи: ; 

„Работите, набавките и другите работи предви-
дени во Програмата се финансираат од буџетот на 
федерацијата — до износот од 298,089.000 динари." 

Член 2 
Член 3 се менува и гласи: 
„Програмата, по ко^а финансирањето на рабо-

тите и набавките се врши според одредбите на овој 
закон, опфаќа: 

Динари 

113,436.490; 

57,287.230; 

6,195.200; 

11,431.200; 

1) изградба и адаптација на гранични 
премини, до износот од — — — 

2) изградба и адаптација на работни 
простории, до износот од — — — 

3) изградба и адаптација на собирни 
гаражи, до износот од — — — 

4) изградба и адаптација на малцин-
ски простор, до износот од — — 
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5) изградба на царински лаборатории, 
до износот од — — — — — — 2,829.400; 

6) набавка на станови, до износот од 39,000.000; 
7) набавка на техничка и биротехничка опрема, до износот од — — — — 20,263.650; 
8) набавка на механографија, до изно-

сот од — — — — — — — — 35,893.000; 
— од што во девизи до износот од 

27,200.000 динари; 
9) издавачка дејност, до износот од — 4,631.930; 

10) стручно оспособување на работници, до износот од — — — — — — 7,060.900." 
\ 

Член 3 
Член 5 се менува и гласи: 
„Средствата од чл. 2 и 3 на овој закон не можат 

да го преминуваат износот во одделни години, и 
тоа: 

Динари 
1) во 1971 година износот од 28,060.000; 
2) во 1972 година износот ОД 35,827.500; 
3) во 1973 година износот од 81,629.760; 
4) во 1974 година износот од 72,562.960; 
5) во 1975 година износот од 80,008.780." 

Член 4 
Член 7 се брише. ! 

Член 5 
Во Програмата за модернизација на царинската 

служба од 1971 до 1975 година, која е/објавена кон 
Законот за финансирање на Програмата за модер-
низација на царинската служба од 1971 до 1975 го-
дина и е негов составен дел, се вршат следните 
измени: 

1) во одделот I точка 1 одредбите под а) и б) 
се заменуваат со три нови одредби, кои гласат: 

„а) објекти од I категорија: Вртојба, Ратече, Ли-
тица и Поткожен (II фаза) на границата спрема 
Италија; Меџитлија на границата спрема Грција; 
Деве Ваир и Вршка Чука на границата спрема 
Бугарија; Долни Михољац и Терезино Поле на гра-
ницата спрема Унгарија; Ѓердап и Батин (II фаза) 
на границата спрема Романија; Шентиљ и Радле 
на границата спрема Австрија; 

б) објекти од II категорија: Робин, Предил и 
Канин на границата спрема Италија; Српска Црња 
на границата спрема Романија; Делчево, Ново Село, 
Стрезимировци, Рибарци и Неготин на границата 
спрема Бугарија; Блато и Сукобин на границата 
спрема Албанија; Бачки Брег и Ход ош на грани-
цата спрема Унгарија; Кузма, Гедеровци, Јуриј и 
Плач на границата спрема Австрија; 

в) царински бази: Вртојба, Фернетиќ (II фаза) и 
Јесенице на границата спрема Италија; Шентиљ, 
Горна Радгона и Дравоград на границата спрема 
Австрија; Хоргош на границата спрема Унгарија; 
Батин на границата спрема Романија; Градина на 
границата спрема Бугарија и Богородица на гра-
ницата спрема Грција." 

Во точка 2 одредбите под а), б) и в) се менуваат 
и гласат: 

„а) на премините во поморскиот сообраќај, во 
луките: Копер, Бакар, Сплит, Дубровник, Пореч, 
Умаг, Котор, Будва и Маќеница; 

б) на железничките меѓународни премини: Ди-
митровград, Суботица—Келебија и Коториба—Нура 
—Керестур; 

в) на речните пристаништа: Белград, Нови Сад, 
Прахово, Велико Градиште, Вуковар, Кањижа, Апа-
тин, Долни Милановац и Бездан;", 

Динамиката на вложувањата се менува и гласи: 

„1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 
6,600.000 6,600.000 33,000.000 33,000.000 34,236.490 113.436.490" 

2) во одделот И точ. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„1. Изградба на нови објекти на царинарниците: 

Белград. Скопје, Сежана, Копер, Зрењанин, Кра-
лево, Приштина, Босански Нови, Задар, Дубровник, 
Сплит, Титоград и Љубљана (II фаза). 

2. Изградба на нови објекти на царинските ис-
постави: Макиш кај Белград, Клара на товарната 
железничка станица кај Загреб, Тузла, Маџари на 
товарната железничка станица кај Скопје, Сла-
вонски Брод, Бели Манастир, Поповац, Светозарево, 
Нова Горица на товарната железничка станица, 
Сплит во Северната лука во Сплит, Крагуевац, Ко-
совска Митровица, Призрен, Бања Лука, Бар, Ти-
тово Ужице, Шабац, Карловац, Винковци, Никшиќ, 
Белење, Крањ, Бачка Паланка, Лесковац, Добој, 
Зеница, Мостар, Титов Велес, железничка станица 
Задар, Куманово, Штип, Смедерево, Примоштен, 
Пиран и Новигра^." 

Динамиката на вложувањата се менува и гласи: 

„1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 
6,900.000 6,900.000 14,500.000 14,500.000 14,487.230 57,287.230" 

3) во одделот III Динамиката на вложувањата 
се менува и гласи: 

„1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 
2,110.000 2,035.000 2,050.200 — — 6,195.200" 

4) во одделот IV Динамиката на вложувањата 
се менува и гласи: 

„1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 
1,910.000 1,910.000 2,452.200 2,586.200 2,572.800 11,431.200" 

5) во одделот V Динамиката на вложувањата 
се менува и гласи: 

„1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 
470.000 470.000 589.600 469.000 830.800 2,829.400" 

6) во одделот VI Динамиката на вложувањата 
се менува и гласи; 

„1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 

6,000.000 6,000.000 12,250.000 7,750.000 7,000.000 39,000.000" 

7) во одделот VII Динамиката на вложувањава 
се менува и гласи: 

„1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 

2,200.000 2,200.000 3,960.000 5,040.000 6,863.650 20,263.650"; 

8) во одделот VIII точка 3 се брише. 
Сегашната точка 4 станува точка 3. 
Динамиката на вложувањата се менува и гласи: 

„во 1972 година 9,010.000 динари од што во девизи 
2,200.000 динари 
во 1973 година 10,101.000 динари од што во девизи 
8,000.000 динари 
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во 1974 година 6,491.000 динари од што во девизи 
6,100.000 динари 
во 1975 година 11,291.000 динари од што во девизи 
10,900.000 динари"; 

9) во одделот IX Динамиката на вложувањата 
се менува и гласи: 

„1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 
924.740 768.815 999.460 999.460 999.455 4,691.930"; 

10) во одделот X Динамиката на вложувањата 
се менува и гласи: 

„1971 1972 1973 1974 1975 Вкупно 

945.260 933.685 1,727.300 1,727.300 1,727.355 7,060.900"; 

11) одделот XI се брише. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

490. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОП-

ШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за Службата на општественото книговодство, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 5 октомври 1972 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 5 
октомври 1972 година. 

ПР бр. 108 
в октомври 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА 

НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Во Законот за Службата на општественото кни-

говодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 
33/72 и 39/72) по член 74 се додава нов член 74а, кој 
гласи: 

„Одредбите на член 74 ст. 3, 4 и 5 од овој закон 
согласно се применуваат и при исплатата на личните 
доходи односно на издатоците од член 73 на овој' 
закон." 

Член 2 \ 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен ЛИСЈ* на СФРЈ". 

491. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 

Се прогласува Законот за дополнение на Законот 
за оданочување на производи и услуги во прометот, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 5 октомври 1972 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 3 октомври 1972 
година. \ 

ПР бр. 110 
6 октомври 1972 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУ-
ВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Во Законот за оданочување на производи и ус-

луги во прометот („Службен ^лист на СФРЈ", бр. 
33/72) во член 36 став 1 точка 35 по зборот: „Тито" 
зборот: „и" се-заменува со запирка, а на крајот на 
текстот се додаваат зборовите: „и на јубиларни злат-
ни медалјони по повод изградбата на Мавзолеј от на 
Петар II Петровиќ Његош". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

492. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕН-
ЦИЈА НА ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ВО ОБ-
ЛАСТА НА ОПШТАТА, ЗАЕДНИЧКАТА И ДРУГА 

ПОТРОШУВАЧКА 

Се прогласува Законот за евиденција на движе-
њето на средствата во областа на општата, заеднич-
ката и друга потрошувачка, што го усвои Сојузна-
та скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 5 октомври 1972 година и на седницата на Оп-
штествено-политичкиот собор од 5 октомври 1972 
година. 

ПР бр. 114 
6 октомври 1972 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

10 
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З А К О Н 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДС-
ТВАТА ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА, ЗАЕДНИЧ-

КАТА И ДРУГА ПОТРОШУВАЧКА 

Члан 1 
Заради обезбедување податоци потребни за утвр-

дување и спроведување на политиката во областа на 
општата, заедничката и друга потрошувачка, оп-
штествено-политичките заедници, фондовите на оп-
штествено-политичките заедници и самоуправните 
интересни заедници, како и установите, органите и 
организациите на кои средствата им се распореду-
ваат од буџетот и фондовите на општеств§но-по-
литичката заедница и од фондовите на интересни-
те заедници, водат евиденција за движењето на сред-
ствата на општата, заедничка и друга потрошувач-
ка, на начин одреден со овој закон. 

Како друга потрошувачка, во смисла на став 1 
од овој член, се смета потрошувачката од средствата 
на фондовите за патишта, на фондовите за води и 
потрошувачката за инвестиции и интервенции во 
стопанството која се финансира од буџетските при-
ходи на општествено-политичките заедници. 

Член 2 
Евиденцијата за движењето на средствата на оп-

штата, заедничката и друга потрошувачка се води 
врз основа на податоците за приходите, по изворите 
и видовите и нивниот распоред по основните намени 
на користењето, што се содржани во буџетот на оп-
штествено-политичката заедница, во финансискиот 
план на фондот на општествено-политичката заед-
ница односно на самоуправната интересна заедница, 
во завршната сметка и во други акти на финанси-
рањето на овие корисници на општествени средства. 

• Податоците од став 1 на' овој член се сметаат 
како податоци од интерес за целата земја. 

Член 3 
Надлежните органи на општествено-политичка-

та задница, на фондот на општествено-политичката 
заеднлца и на самоуправната интересна заедница 
водат евиденција за приходите што им припаѓаат и 
за користењето на тие приходи по основните намени 
за кои се ргспрредени. 

Член 4 
Покрај евиденцијата за приходите и за распоре-

дот ка приходите во буџетот и во другите акти на 
финансирањето на општествено-политичката заед-
ница. надлежниот орган на општествено-политичка-
та заедница води и сводна евиденција за движењето 
на приходите и за користењето на приходите по ос-
новните намени во областа на вкупната општа, за-
едничка и друга потрошувачка за сите корисници 
на тие средства на територијата на општествено-по-
литичката заедница. 

Член 5 
Евиденцијата за движењето на средствата на оп-

штата, заедничката и друга потрошувачка се води на 
пропишаниот начин, а податоците од таа евиденција 
се доставуваат до надлежната Служба на општес-
твеното книговодство во одредени рокови на пропи-
шани обрасци. 

Службата на општественото книговодство врши 
контрола на податоците содржани во обрасците во 

однос на податоците од инструментите на финанси-
рањето, ги обработува податоците содржани во об-
расците и им ги доставува на користење на општес-
стено-политичките заедници и на заинтересираните 
органи и организации. 

Член б 
Се овластува сојузниот секретар за финансии да 

ги пропише начинот за водење на евиденцијата за 
движењето на средствата во областа на општата, 
заедничката и друга потрошувачка, обрасците во кои 
се искажуваат податоците од таа евиденција, начинот 
на составување на обрасците и роковите на нивното 
доставување до надлежната Служба на општестве-
ното книговодство, како и начинот на обработување 
на податоците и на нивното доставување на корис-
тење до општествено-политичките заедници и до 
заинтересираните органи и организации. 

Сојузниот секретар за финансии, во договор со 
републичките и покраинските секретари за финан-
сии, ги утврдува основните податоци за општата и 
заедничката потрошувачка што задолжително се ис-
кажуваат во буџетот на општествено-политичката 
заедница и во финансискиот план на фондот на оп-
штествено-политичката и на самоуправната инте-
ресна заедница, како и во завршните сметки на ко-
рисниците на општествени средства чија потрошу-
вачка се финансира од средствата на буџетот на оп-
штествено-политичката заедница, нејзините фондови 
и фондовите на самоуправните интересни заедници. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

493. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, а во врска со член 59 став 4 од Законот за 
Службата на општественото книговодство, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
5 октомври 1972 година и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор од 5 октомври 1972 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СЛУЖБА-
ТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Се потврдува Статутот на Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија, што го до-
несоа Советот на работната заедница на Службата 
на општественото книговодство на Југославија, на 
седницата од 9 август 1972 година, и генералниот 
директор на Службата на општественото книговод-
ство на Југославија. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 688 
С октомври 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

Претседател Претседател 
на Општествено-поли- на Соборот 

тичкиот собор, на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 
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494. 

Врз основа на член 24 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗЛ ДЕЛОКРУГОТ И РАБОТАТА НА УПРАВАТА 
ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Управата за персонални работи на Сојузниот 
извршен совет основана со Законот за организаци-
јата и работата на Сојузниот извршен совет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/63 и 11/65) продолжува со 
работа под истиот назив како самостојна стручна 
служба на Сојузниот извршен совет. 

2. Управата за персонални работи на Сојузниот 
извршен совет (во понатамошниот текст: Управата) 
врши стручни и други работи за потребите на Ко-
мисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски 
и административни прашања што се однесуваат на 
кадровските прашања од надлежноста на Советот, 
донесување решенија во управна постапка од над-
лежноста на Советот и доделување одликувања. 

3. Со работата на Управата раководи начални-
кот на Управата, кого го назначува и го разрешува 
од должноста Сојузниот извршен совет, а за својата 
работа и за извршувањето на задачите од делокру-
гот на Управата началникот на Управата одговара 
пред Сојузниот извршен совет. 

Во поглед засновањето и престанокот на работ-
ниот однос на работниците на Управата, началникот 
на Управата има права и должности на старешина 
на сојузен орган на управата. 

4. Во Управата може да се назначи помошник-
-началник на Управата. 

Помошник-началпикот на Управата го назначу-
ва и разрешува од должноста Сојузниот извршен 
совет. 

5. Работниците на Управата имаат исти права на 
самоуправувањето како и работните луѓе во сојуз-
ните органи на управата. 

Работниците на управата составуваат посебна ра-
ботна заедница. 

6 Средствата за работата на Управата се обез-
бедуваат во буџетот на федерацијата, во рамките 
на средствата за работата на Сојузниот извршен со-
вет. 

7. Првите општи акти за внатрешната организа-
ција и за работата на Управата ги донесуваат на-
чалникот на Управата и работната заедница, во со-
гласност со Сојузниот извршен совет. 

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

P. п. бр. 163 
4 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, е. р. 

495. 
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 до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „СОШИЕЛЕ DELLA SERA" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Corriere della Ѕега';, број 212 

Број 55 — Страна 1019 

од 26 септември 1972 година, кој излегува на итали-
јански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/66 
28 септември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

496. 

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 до-
несува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ВЕК SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Der Spiegel", број 41 од 2 
октомври 1972 година, кој излегува на германски ја-
зик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/72 
6 октомври 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

497. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 
и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 

- СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА КОЈА 
СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНИ СИЈАЛИЦИ 

1. Врз увозот на производите од подолунаведе-
ните тарифни броеви на Царинската тарифа — спе-
цифична опрема која се користи во производ-
ството на електрични сијалици, наместо царинските 
стапки предвидени во Царинската тарифа односно 
во Решението за одредување на пониски царински 
стапки за увоз на стоките за кои е предвиден ца-
рински контингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/72), ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 

' 1 2 3 

84.11/16 Вакуум-пумпи 
Ех. 
Вакуум-пумпи за постигнување 
вакуум во електрични сијалици 10 
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84,19/2 

84.45/1в-4 

84.45/1в-Ѕ 

Машини за пакување и завиткува-
ње на стоки 
Ех. 
Машини за пакување на електрич-
ни сијалици 10 

84.57/26 

84.57/3 

85.ll/la 

85.11/3 

Машини за ладно обликување 
Ех. 
Машини за изработка на спирали 
за електрични сијалици 10 

Други машини за обработка со де-
формација 
Ех. 
Машини за склопување и облику-
вање на подножја за електрични 
сијалици 10 

Машини за изработка на балони 
за електрични сијалици 10 

Машини за склопување на елек-
трични сијалици, радио ламби или 
цевки, цевки за катоднл зраци, 
ити. 
Ех. 
Машини за склопување на елек-
трични сијалици 
Печки греани со отпор (отпорни) 
Ех. 
Печки за стабилизација на спира-
ли за електрични сијалици 

10 

10 

Бр. 3-10565/1 
29 август 1972 годила 

Белград 

стоките за кои е предвиден царински контингент 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број 

Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ех. 
Машини за заварување и споју-
вање на електроди за електрични 
сијалици 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

84.22/5г 

85.14/2 

85.14/3 

85.20/lB 

85.20/1г 

87.03/11 

90.02 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

498. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 
31/69, 30/70, 36/70, 40/70. 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 
26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секре-
тар за надворешна трговија, сојузниот секретар за 
финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ИА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА С1ШЦИФИРМАТА ОПРЕМА КОЈА 
С53 КОГИСТЧ СО ФИЛМСКАТА МИДУ СТРИЈА, 

1. Врз увозот на производите о>\ до/^наведените 
тарт[ф-ш броеви од Царинската тарифа — специ-
фична опрема која се користи во филмската инду-
стрија, наместо царинските стапки предвидени во 
Царинската тарифа односно во Решението за од-
редување на пониски царински стапки за увоз на 

90.08/1 

90.08/2а 

90.08/26 

90.08/3 

Наименување Царинска 
стапка 

Дигалки, самостојни, подвижни 
Ех. 
Количка за кинематографски ка-
мери 10 
Микрофони / 
Ех. 
Студиски микрофони за кинемато-
графија 10 
Држачи за микрофони и слични 
носачи 
Ех. 
Студиски микрофоне™ јадици и 
стативи за студиски микрофони 10 

Сијалици со гасно полнење 
Ех. 
Рефлекторе™ сијалици халогени 10 

Сијалици за сите проекциоои апа-
рати и рефлекторе™ сијалици над 
1 kW 10 

Други моторни возила за специ-
јални цели 
Ех. 
— Специјална кола за снимање 

слики и тон надвор од филм-
ските ателјеа 10 

— Специјални самоходне бесшум-
ни агрегати за филмски сни-
мања 10 

Леќи, призми, огледала и други 
оптички елементи, од кој и да е 
материјал, монтирани, кои се де-
лови или фитинзи на инструменти 
или апарати, освен такви оптич-
ки необработени елементи од 
стакло 
Ех. 
Објективи за кинематографски ка-
мери од 16 mm и над 16 mm 10 

Апарати за снимање и репродук-
ција на звук 10 

Кинематографски камери за филм 
до 16 mm 
Ех. 
Кинематографски камери за филм 
од 16 mm 1(1 

Кинематографски камери за филм 
над 16 mm 10 

Кино-проектори 
Ех. 
— Студиски кино-проектори со 

можност за движење на лен-
тата напред и назад 10 

— Дволсптни студиски кипо-про-
ектори со две посебни ленти 
— за слика и звук 10 
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90.10/1 Апарати за лаборатории и ел. 
Ех. 
— Монтажни маси за монтажа по-

зитиви на слика и звук 10 
— Машини за нумерирање на 

лента за слика и на лента за 
тон 10 

— Машини за синхронизација на 
сликата со звучната лента 10 

— Режиски маси за регулирање 
на звукот — маси за мешање 10 

— Автоматски машини за конти-
нуирано развивање на кинема-
тографски филмови 10 

— Машини за копирање на кине-
матографски филмови 10 

— Машини за чистење филмски 
ленти 10 

— Машини за обложување на 
филмски ленти со восок 10 

— Машини за составување на 
филмски ленти 10 

— Специјални уреди за премоту-
вање на филмски ленти 10 

— Филмски мерачи и бројачи на 
должината на филмови 10 

Светлосни рефлектори до 10 kW, 
автоматски бссшумни рефлектори 
со електричен лак на графит 10 

Други оптички апарати и инстру-
менти 
Ех. 
Светлосни рефлектори над 10 kW 10 

Други инструменти и машини 
Ех. 
Инструменти за штедување на об-
јективот за кинематографски ка-
мери 1и 

Електрични и електронски ин-
струменти и апарати за мерење, 
проверување, анализа и автомат-
о в контрола 
Ех. 
— Мерачи на температурата на 

боите — калвинометри 10 
— Анализатори на боите за обра-

ботка на колор филмска лента 10 

Магнетофони 
'Ех. 
— Магнетофонски камери за сни-

мање на звук во кинематогра-
фијата 10 

— Студиски магнетофони 10 
— Батериски магнетофони со 

вградени синхропизатори за 
снимање со пилотон 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1072 година. 

Бр. 3-10568/1 
29 август 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
е1 а финансии, 

Јаоио Смоле, е. p. 

90.13/1 

90.13/4 

90.16/6 

90.23 

92.11/2 

499. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист иа 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 43/С7, 54 67, 8/63, 13/69, 31/69, 
30/70, 26/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 
и 40/72), 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 
СТАНЕШ ЗА СЅЕЕ1ДИФИЧНАТА ОПРЕМА КОЈА СЕ 
КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРИБОР ЗА 
ЈАДЕЊЕ, УГОСТИТЕЛСКИ САДОВИ И ВО НО-

ЖАРСТЗОТО 

1. Врз увозот на производите од подслунавсде-
ните тарифни броеви на Царинската тарифа — спе-
цифична опрема која се користи во производството 
на прибор за јадење, угостителски садови и во по-
жарството, наместо царинските стапки предвидени 
во Царинската тарифа односно во Решението за од-
редување на пониски царински стапки за увоз па 
стоките за кои е предвиден царински контингент 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број 

Наименување Царинска 
стапка 

84.14/1 

84.21/4е 

Печки и апарати за термичка об-
работка на метали, обични 
Ех. 
Специјални апарати за термичка 
обработка на сечило на нож 10 

Други атомизери и слични прс-
калки 
Ех. 
— Уреди за нанесување метал со 

прскање (млаз) на дното на 
кујнски садови заради нивно по-
дебелување 

f— Уреди за пластифицирање на 
метални делови 

84.44/1 

84.45/16-1 

84.45/lB-l 

84.45/1в-4 

Валалнички стапови 
Ех. 
В а л а л н и ц и станови за валање 
прибор за јадење 

Преси со механички погон 
Ех. 
— Автоматски колсиести преси за 

производство и гравирање на 
прибор за јадење и на пожар-
ски производи, со долни погон 

— Наклонета! ексцентар-преси за 
изработка на прибор за јадење 
притисок пад 150 тони 

— Фрикциони преси со притисокот 
од 200 и повеќе тони 

Машини за свиткување, рамнеше и 
отсекување на лим 
Ех. 
— Машини за ©исекување и свит-

кување на рабовите на садови 
со ротирачки алат или предмет 

Машини за ладно обликување 
Ех. 
Специјални машини за ротационо 
обликување и извлекување на са-
дови 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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84.45/1В-6 

84.45/2а-4 

84.45/2В-2 

8 4 . 4 3 / 2 В - 4 

Други машини за обработка со де-
формација 
Кх 
— Машини за опсекување Ца са-

дови 
— Машини за изработка на мре-

жести производи од жица за 
мадраци 

Стругови автоматски со едно вре-
тено, копирни и со програмско у-
празување 
Ех. 
Специјални доработиш автоматски 
стругови за обработка на надво-
решното дно на садови со вакуум 
држачи 

Еру силни за рамно брусење 
Ex. 
Лентести брусилки за рамно брусе-
ње на штанцувапи парчиња на 
прибор за јадење 
Специјални брусички 
Ех. 
Специ] аЛ1Ш брусилки за рамно бру-
сење на рабовите на полурачки на 
новкови 
— Специјални брусилки за наза-

бува ње врвот па ножот 
— Специјални брусилки за брусе-

ње рабови на прибор за јадење 
— Специјални лептести брусилки 

за брусење рогови (запци) на 
виљушка 

— Специјални брусилки за брусе-
ње на сечилото на ножот 

— Специјални бруси лк и за конусно 
. брусење на сечилото на ножот со 

квасење 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

копирни, специјални и 8 4 . 4 5 / 2 Д - 3 Глодалки 
други 
Ех. 
Специјални глодалки за порамну-
вање на кориците на ножот пред 
вглавува ње на сетилото 

84.45/2к Машини за лепување и полирање 
Ех. 
— Автоматски машини за полира-

ње на прибор за јадење и на 
пожарски производи 

— Машини за рамно полирање на 
лимови 

— Машини за претполирање на но-
жеви 

— Автоматски машини за полира-
ње на садови 

— Специјални машини за полира-
ње на мета чии предмети со гра-
нули од разни материјали со 
ротациона или вибрациона пос-
тапка 

84.45/2л Други машини за обработка со сим-
нување на струганки 
Ех. 
Апарати за обележување па метал-
ни предмети со електроерозиопа 
постапка 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

84.48/1 Делови и прибор 
Ех. 
Автоматски додавани на ленти и 
на полупроизводи во преса 10 

84.59/2к Други машини и механички справи 
Ех. 
— Апарати за обележување на ме-

тални предмети со хемиска по-
стапка 10 

— Уреди за полнење на кориците, 
па ножот и за вглавување на 
сечилото на ножот во кориците 10 

— Уреди за симнување на ковачи-
ма — окорелина (цундер) од ис-
ковани пожови 10 

— Уреди за ултразвучно одмасту-
вање 10 

85.11/1 а Печки греани со отпор 
Ех. 
Печки за гаснење на прибор за ја-
дење и на садови изработени од 
не'рѓосувачки челик 10 

85.11/3 Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ех. 
— Апарати за спојување на полу-

рачките на ножот со заварува-
ње во неутрална атмосфера 10 

— Специјални апарати за точкесто 
заварување на рачките на са-
дови 10 

— Автоматски апарати за тапо за-
варување на елементите на у-
гостителските садови и прибор 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист ца 
СФРЈ4, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 3-10891/1 
4 септември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

10 

500. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ'', бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/63, 13/69, 31/69, 
30 70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 
и 40/72), 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 КОЈА СЕ 
КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЖИЦА И 

ЖИЧЕНИ И ВИЈЧЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Врз увозот на производите од подолунаасде-
нггте тарифни броеви на Царинската тарифа — спе-
цифична опрема која се користи во производството 
на жица и жичени и вијчени производи, наместо 
царинските стапки предвидени во Царинската та-
рифа односно во Решението за одредување на по-
ниски царински стапки за увоз на стоките за кои е 
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предвиден царински контингент („Службен лист ра 
СФРЈ", бр. 29/72), ќе се применуваат следните ца-
рински стапки: 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 
1 ' 2 3 

84.03/4 

84.14/1 

84.14/2 

84.17/lr 

84.18/26 

84.19/2 

84.19/8 

84.20/4 

Други генератори 
Ех. 
Уреди — генератори за производ-
ство на заштитен гас 10 
Печки и апарати за термичка об-
работка на метали, обични 
Ех. 
— Печки за термичка обработка на 

виј нени производи 10 
— Проточни печки за термичка об-

работка на синџири 10 
— Печки за пропуштање на~~жица 

со уреди за создавање неутрална 
атмосфера 10 

Печки и апарати за термичка об-
работка на метали со неутрална ат-
мосфера 
Ех. 
Печки за термичка обработка на 
вијчени производи со неутрална ат-
мосфера 10 
Машини и уреди за парење и су-
шење-
Ех. 
— Уреди за автоматско континуи-

рано сушење на електроди за е-
лектролачно заварување 10 

— Уреди за сушење на жица 10 
Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Уреди за регенерација на сул-

фурна и солна киселина 10 
— Уреди за механизација на от-

падни вода 10 
Машини за пакување и завиткува-
ње на стоки 

Машини за пакување и завиткува-
ње на жица 10 
Машини за дозирање и пакување 

— Машини за дозирање и пакува-
ње на жица 10 

— Машини за дозирање и пакува-
ње на вијчени производи 10 
Машини за дозирање и пакуват 
ње на електроди за слектролач-
но заварување 10 

— Автоматски машини за дозира-
ње и пакување на бруќе 10 

Други ваги 
Ех. 
Уреди за автоматско дозирање на 
компоненти за изработка на елек-
тродна смеска за облагање на елек-
троди за електролачно заварување 10 

84.21/3 Други апарати за распрашување 
течности со пумпи, за разни цели 
Ех. 
Уреди за електростатско нанесува-
ње бои и прашоци врз жичена га-
лантерија 10 

84.22/5д Дрзгги машини за дигање и мани-
пулација 
Ех. 
Уреди за превртување и слагање >. а 
заварени арматурни мрежи 10 

84.37/5 Други разбои 
Ех. 
Разбои за ткаење жичено платно 
(ткаенина) 10 

84.37/8 Сновачки 
Ех. 
Машини за сновење на жичен ја-
ток 10 

84.45/1а Воздушни чекани, ковачки маши-
ни, машини за заковување и авто-
мати за ковање 
Ех. 
— Полуавтоматски и автоматски 

ковачки машини за изработка на 
бруќе и на вијчени производи 10 

— Автоматски преси за заковување 10 

84.45/16-1 Преси со механичен догон 
Ех. 
— Полуавтоматски и автоматски 

преси за изработка на бруќе, 
виј ци и навртки 10 

— Преси за уфрлање пречки и ал-
ки на бродски синџири 10 

— Преси за завиткување на жица 
и цевки 10 

84.45/16-2 Преси со хидрауличен погон 
Ех. 
— Преси за уфрлање пречки во 

алките на бродски синџири 10 
— Преси за изработка на ма-

шински јамки на јажиња 10 
— Преси за свиткување на жица и 

цевки 10 
84.45/1в-4 Машини за ладно обликување 

Ех. 
— Машини за извлекувале жица 10 
— Машини за шилење жица 10 
— Машини за изработка на бодли-

ва жица 10 
— Автоматски машини за изработ-

ка на спирални пружини од 
жица 10 

— Машини за изработка на алки 
од синџири со ладно обликување 10 

— Машини за завиткување на го-
тови алки на синџири 10 

— Машини за заварување на про-
ф и л и р а ^ жица 10 

— Машини за поврзување на пруж-
иш! 10 

— Машини за изработка на бра-
н е с т пружини 10 

— Автоматски машини за изработ-
ка на разни предмети од жица и 
ленти, со свиткување 10 
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84.45/1в-5 

84.45/1в-6 

84.45/2в-4 

84.45/2г 

84.45/2е-2 

84.45/2ж 

84.45/2ј 

Машини за завалување на запци, 
навои и слично 
Ех. 
Машини за завалување навои на 
виј ци и навртки 10 
Други машини за обработка со де-
формација 
Ех. 
— Машини за изработка на жиче-

ни плетила 10 
— Машини за пертлување на еле-

менти на осигурување во вијче-
ни производи 10 

— Машини за опсекување на вене-
цот на заварување на алките на 
синџири и на елементите на ал-
ките , 10 

— Пнеуматски преси за уфрлува-
ње пречки во алките на бродски 
синџири 10 

— Машини за сечење на заварени 
арматурни мрежи 10 

— Уреди за намотување на заваре-
ни арматурни мрежи 10 

— Машини за изработка на чели-
чен песок 10 

— Машини за свиткување на зава-
рени жичени мрежи 10 

— Машини за исправување и отсе-
кување на жица, ленти и про-
фили 10 

— Машини за изработка на алки 
на синџири и на елементи на 
алки со топла постапка 10 

Специјални брусилки 
Ех. 
— Специјални брусилки без шилци 

за обработка на виј нени произ-
води 10 

— Специјални брусилки за брусе-
ње ножеви за автохматски уреди 
за изработка на брзаке 10 

— Специјални брусилки за остре-
ње на ножеви за автоматски ма-
шини 10 

Острилки 
Ех. 
Специјални острилки за врезници 10 
Циркуларни и специјални пили 
Ех. 
Машини за режење јажиња со по-
мош на брусни дискови 10 
Специјални машини за обработка 
со симнување на струганки 
Ех. 
Специјални машини за соборување 
на рабовите на стеблото на вијак 10 
Специјални автомати 
Ех. 
— Специјални автомати за обра-

ботка на главите на вијци 10 
— Специјални автомати за врежу-

ва ње навои во навртки и во 
слични елементи - 10 

— Специјални автомати за врежу-
вање врезови на вијчени произ-
води 10 

— Специјални автомати за обра-
ботка на завршетокот на стеб-
лото на вијак 10 

84.45/2л Други машини за обработка со сим-
нување на струганки 
Ех. 
— Електроерозиони дупнал ки 10 
— Машини за обработка (брусење 

и полирање) на алати од тврд 
метал 10 

84.46/5 Други машини за обработка на ка-
мен, керамика, бетон, азбест-це-
мент и слични минерални материи 
Ех. 
Машини за обработка на облоги на 
електроди за електролачно завару-
вање 10 

84.59/2к Други машини и механички справи 
Ех. 
— Машини и уреди за поцинкува-

ње и бакарисување на жица и 
на виј чеки производи со нурну-
вање — потопување 10 

— Уреди за дужење (бајцување) на 
жица 10 

— Автоматски уреди за одмастува-
ње и конзервирање на вијчени 
производи 10 

— Машини за одмастување на виј-
чени производи 10 

— Уреди за електрохемиска обра-
ботка на виј нени производи 10 

— Машини за изработка на жи-
чени плетила од претходно 
свиткана жица 10 

— Мешал ки за мешање компонен-
ти за изработка на електродна 
смеска за обложување на елек-
троди за електролачно завару-
вање 10 

— Преси за изработка на брикет 
од електродна смеска за обло-
жување на електроди за елек-
тролачно заварување 10 

— Уреди за обложување на елек-
троди за електролачно завару-
вање 10 

— Машини за симнување сЈблоги 
од оштетени електроди за елех-
тролачно заварување 10 

— Уреди за одвиткување, превит-
кување и навиткување на жица 10 

— Ерзоходни машини за воврту-
вање и покажување на метални 
жици и јагниња со 6, 12, 18, 24 
и 36 калеми 10 

— Кошничести машини за воврту-
вање и појажување на метална 
жица и јажиња со 6, 12, 18, 24 

— и 38 калеми 10 
— Уред за пластифицирање на 

жица и на жичени производи 10 
— Машини за спојување на ме-

тални рамки од жица и ленти 10 
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85.ll / la 

8 5 . 1 1 / 1 6 

8 5 . l l / l r 

8 5 . 1 1 / 3 

85.11/4 

90.16/6 

90.22/1 

90.28 

Печки греани со отпор (отпорни) 
Ех. 
— Печки за термичка обработка 

на жица со неутрална атмосфе-
ра, со уреди за создавање неу-
трална атмосфера 

— Автоматски печки за контину-
ирана термичка обработка на 
вијчени производи со неутрал-
на атмосфера, со уреди за соз-
давање на неутрална атмос-
фера 

— АвтОхМатски печки за контину-
ирана цементација на вијчени 
производи 

— Автоматски печки за контину-
ирано сушење на елетроди за 
електролачно заварување 

— Печки за нормализација на за-
варени арматурни мрежи 

— Уреди за патентирање на жица 
— Печки за нормализација на 

пружина 

Индустриски индукциони печки 
Ех. 
Уреди за индукционо загревање 
на жица и на полупроизводи 

Други индустриски печки 
Ех. 
Печки за загревање на полупроиз-
води кај производството на виј-
чени производи 

Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ех. 
— Машини за изработка на елек-

трозаварени мрежести арматури 
и платна со заварување 

— Апарати за продолжување на 
жица со тапо заварување 

— Машини и апарати за завару-
вање алки на синџири 

Други електрични машини и апа-
рати за сечење 
Ех. 
Електрични апарати за сечење на 
челични јажиња 

Други инструменти и мачнини за 
мерење, контрола и ел. 
Ех. 
Машини за автоматско калибри-
рање на алки на синџири 

10 

10 

10 

10 

10 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

Машини и апарати за испитување 
на метали 
Ех. 
Машини и апарати за испитување 
на алки и синџири ' 10 

Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
Апарати за електромагнетско ме-
рење на центричноста на нанесе-
на облога на жица на електрода за 
електролачно заварување 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во - „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 3-8406/3 
12 септември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

501. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70. 36/70. 40/70. 56/70, 8/71. 21/71. 24/71. 26/72. 28/72 
и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за на-
дворешна трговија, сојузниот секретар за финан-
сии донесува • 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА КОЈА 
СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛАТИ 

1., Врз увозот на производите од подолунаведе-
ните тарифни броеви на Царинската тарифа — спе-
цифична опрема која се,користи во производството 
на алати, наместо царинските стапки предвидени во 
Царинската тарифа односно во Решението за од-
редување на пониски царински стапки за увоз на 
стоките за кои е предвиден царински контингент 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 

1 2 3 

84.21/1 Машини и апарати за исфрлува-
10 ње песок и пара и ел., за чистење 

метални предмети 
10 Ех. 

Машини за чистење на турпии, со 
10 пескарење 10 

84.45/1а 

84.45/16-1 

84.45/1B-4 

84.45/1в-5 

Воздушни чекани, ковачки маши-
ни, машини за заковување и авто-
мати за ковање 
Ех. 
Автомати за ковање турпии 10 

Преси со механички погон 
Ех. 
Специјални автоматски машини за 
изработка на запци на листови на 
пили за дрво 10 

Машини за ладно обликување 
Ех, 
— Специјални автоматски машини 

за разделување на запците на 
листот на пила 10 

— Машини за шилење на врво-
вите на запците на листот на 
пила 10 

Машини за заЕалуЕање на ѓзапци-
те, на навоите и слично 
Ех. 
— Машини за обележување со за-

палување ознаки на метални 
предмети 10 
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84.45/2а-5 

84.45/26-4 

84.45/2В-1 

84.45/2в-2 

— Машини за изрежување тур-
пии 10 

— Машини за завалување спирал-
ни жлебови на разни алати 10 

— Машини за завалување навои 10 

84.45/1в-6 Други машини 
Ех. 
Машини за исправување алати по 
термичка обработка 10 

84.45/2а-3 Револвер-стругови 
Ех. 
Револвер-стругови со отвор на 
вретеното над 70 mm 10 
Други стругови 
Ех. 
Специјални стругови за потстру-
жување на запците на алати 10 

Дупчалки координантни, специјал-
ни и дауги 
Ех. 
Координати«! дупналки 10 
Брусилки за кружна обработка, 
надворешна и внатрешна 
Ex. 
Брусилки за внатрешно брусење 10 
Брусилки за рамно брусење 
Ех. 
— Брусилка за рамно брусење, 

работна должина на масата над 
1000 mm 10 

— Брусилки за рамно брусерве со 
тркалезна маса 10 

— Брусилки за рамно брусење со 
вертикална глава, должина на 
одот на работната маса над 
1000 mm 10 

84.45/2в-3 Еру сидки без шилци 10 
84.45/2в-4 Специјални брусилка 

Ех. 
— Специјални брусидки за бру-

сење на надолжни жлебови 
(прави и спирални) 10 

— Специјални бру сидки за бру-
сење профили на запци на зап-
чаници и на алати за изработ-
ка на запчаници 10 

— Специјални брусидки за под-
брусување на запци на алати 10 

— Специјални бру сидки за бру-
сење навои 10 

— Специјални брусидки за бру-
сење на средишни гнезда и 
шилци 10 

— Специјални брусилки за изра-
ботка на челни заби на алати 10 

— Специјални брусидки за бру-
сење на страните на пилести 
гледала 10 

— Специјални брусидки за рамно 
профилно брусење, широчина 
на точи лото над 80 mm 10 

— Специјални брусидки за пре-
цизно брусење профили на гле-
дала над 50 mm широчина, со 
дијаформ-уреди 10 

— Специјални брусилки за кону-
сно брусење на цикруларни 
листови за пили 10 

— Специјални брусилки за бру-
сење турпии 10 

— Специјални брусилки за бру-
сење тврд метал 10 

84.45/2в-5 Други брусилки • . 
Ех. 
— Координантни брусилќи 10 
— Копирни брусилки за брусење 

профили на алати _ 10 
84.45/2г Острилки 

Ех. 
— Острилки за провлекачи 10 
— Специјални острилки за остре-

ње алати за изработка на зап-
чаници 10 

— Специјални острилки за остре-
ње заби од топчест облик 10 

— Специјални острилки за пи лос-
ти глодала со овални заби 10 

— Острилка за бургии, врезници, 
нарезници, развртувачи, врете-
н е с т глодала, стругарски но-
жеви и профи дни алати 10 

— Автоматски програмира®! ос-
трилки за изработка на алати 
за обработка на дрво 10 

—Автоматски програмира^! ос-
трилки за острење листови на 
пили оплочени со тврд метал 10 

— Специјални автоматски острил-
ки за острење листови на пили 10 

84.45/2д-3 Гл од алки копирни, специјални и 
други 
Ех. 
— Одвални глодалки 10 
— Автоматски глодалки 10 
— Специјални глодалки за изра-

ботка на челни заби на алати 10 
— Копирни глодалки 10 
— Специјални глодалки за израбо-

тка на назои на резен алат 10 
— Специјални глодалки за изра-

ботка на жлебови и заднини на 
резон алат 10 

— Специјални четиривретени гло-
д а л е за изработка на протести 
гледала за машини за обработ-
ка на дрво 10 

— ^Копирни гл од ал ки за релјефно 
глодање на метали 10 

84.45/2Ѓ-2 Вертикални рендалки, специјални 
и провлекачхи 
Ех. 
— Провлекачки 10 
— Вертикални рендалки 10 

84.45/2е-2 Циркуларни и специјални пили 10 
84.45/2ж Специјални машини за обработка 

со симнување на струганки 
Ех. 
Машини за гравирање 10 
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8 4 . 4 5 / 2 ] 

8 4 . 4 5 / 2 К 

8 4 . 4 5 / 2 Л 

8 4 . 4 8 / 1 

8 4 . 5 9 / 2 К 

8 5 . 1 1 / 1 а 

85.13/3 

90.16/3 

90.16/4 

Специјални автомати 10 

Машини за делување и полирање 
Ех. 
Машини за лепување и полирање 
алати 10 
Други машини за обработка со 
симнување на струганки 
Ех. 
— Специјални машини за порам-

нување и центрирање 10 
— Електроерозиони дупчалки 10 
— Специјални автоматски машини 

за отсекување на жици и пра-
чки за изработка на резен алат 10 

— Апарати за обележување ме-
тални предмети со електроеро-
зиона постапка 10 

Делови и прибор 
Ех. 
Прибор за планетарно брусење на 
алати 10 

Други машини и механички 
справи 
Ех. 
— Уреди за обработка на метали 

со електролитичка постапка 10 
— Уреди за електростатичко бојо-

сување и лакирање на метални 
предмети 10 

— Апарати за обележување на ме-
тални предмети со хемиска пос-
тапка 10 

— Уреди за миење на алати 10 
— Машини за челно заварување 

на метали со триење . 10 

Печки греани со отпор (отпорни) 
Ех. 
— Печки за претсинтерување на 

тврд метал 10 
— Печки за синтерување на тврд 

метал 10 
Електрични машини и апарати 
за заварување, летување и споју-
вање 
Ех. 
— Специјални уреди за тврдо ле-

тување на плочички од тврд 
метал на запци на листови на 
пили 10 

— Машини и апарата за челно за-
варување 10 

— Уреди за континуирано летува-
ње (лемење) плочички од тврд 
метал на резон алат 10 

Инструменти и апарати за разни 
проектирања на профили и за ме-
рење на профили 
Ех. 
Апарати за проектирање и мерење 
на профили на алати 10 
Планиметри, микрометри и ел. 
Ех. 
— Пнеуматски компаратери за ме-

рење на отвори 10 

— Микрометри за мерење на вна-
трешните отвори во три точки 10 

— Мерачи за испитување на зап-
чаници 10 

— Апарати за мерење на пречник 
без користење гранични мерила 10 

90.16/6 Други инструменти 
Ех. 
«— Син уси и апарати за мерење на 

надворешни и внатрешни ко-
нуси 10 

— Оптички апарати за мерење на 
аглите на запците или на сечи-
лата на алати 10 

— Еталони — гранични мерила 10 
— Инструменти за мерење на ра-

дијални и аксијални фрлања 10 
— Контролни плочи за компара-

тери на бројници 10 
— Сишуени прачки и маси за кон-

тролирање на аглите 10 
— Пнеуматски апарати за мерење 

површинската обработка 10 

90.22/1 Машини и апарати за испитување 
на метали 10 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
— Апарати за мерење на повр-

шинската обработка 10 
— Апарати за контрола на алати 

за озабување 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 3-7146/3 
14 септември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле е. р. 

502. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 
и 40/72), 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 КОЈА 
СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛУ-

СПРОВОДНИЦИ 

1. Врз увозот на производите од подолунаведе-
ните тарифни броеви на Царинската тарифа — спе-
цифична опрема која се користи во производството 
на полуспроводници, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стапки 
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за увоз на стоките за кои е предвиден царински кон-
тингент („Службен лист па СФРЈ", бр. 29/72), ќе се 
применуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број Наименување 

Царинска 
стапка 

8 4 . 0 3 / 4 

84.12/3 

84.17/ls 

84.18/26 

84.45/2е-2 

84.45/2к 

84.45/2л 

84.43/5 

81.3Г/2в 

Уреди за парање на германиум-
ски плочички 

10 

10 

Други генератори 
Ех. 
Генератори за производство на 
ултра чист водород и азот 10 

Уреди за климатизација, автомат-
ски над ЗОО гп3 

Ех. 
Уреди за создавање технолошко-
климатски услови за производство 
на полуспроводници 

Други машини и уреди 
Ех. 
Уреди за нанесување метали на 
силициумски плочички со испару-
вање на метали во вакуум — ва-
куумски евапоратори 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување' на течности и 
гасови 
Ех. 
— Уреди за дејопизација на вода 
— Специјални микро филтери за 

филтрирање на гасови и теч-
ности од микро честици 

— Уреди за пречистување на воз-
дух — flow box комори 

Циркуларно! и специјални пили 
Ех. 
Специјални пили за сечење на гер-
маниумеки инготи во плочички 

Машини за делување и полирање 
Ех. 
— Машини за полирање и делу-

вање на плочички германиум 

Други машини 
Ех. 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Други машини алатки за обработ-
ка на камен, керамика, бетон, аз-
бест-цемент и слични минерални 
материјали 
Ех 
— Машини за полирање и делува-

ње на плочички силициум 
— Уреди за парање на силпциум-

ски плочпчки 
— Специјални пили за сечење на 

силициумеки ип тоти во пло-
ч и ц и 

Други машини за изработка на 
друго стакло 
Ех. 
Машини за обработка на кварило 
стакло 

10 

10 

10 

10 

84.59/2K 

85.ll/la 

8 5 . l l / l r 

8 5 . 1 1 / 3 

90.09 

90.20/1 

90 28 

Други машини и механички справи 
Ех. 
— Уреди за чистење и одмастува-

ње на полуспроводнички еле-
менти со ултразвук 10 

— Уреди за нанесување епитакси-
јален слој на силициумски пло-
чички — епитакси јални реак-
тори 10 

— Уреди за затворање на полу-
спроводнички елементи во плас-
тични куќишта со пресување 
или со налевање пластична 
маса 10 

Печки греани со отпор (отпорни) 
Ех. 
— Печки за дифузија на полуспро-

воднички елементи 10 
— Печки за затопуваље и легира-

ње полуспроводнички елементи 
во заштитна атмосфера 10 

Други индустриски печки 
Ех. 
Уреди (печки) за извлекување на 
монокристали силициум 10 

Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ех. 
Апарати за бондирање (создавање 
контакти) и затворање полуспро-
водници во метални куќишта, со 
заварување 
Проектори на слики (освен кинема-
тографски проектор!!); апарати за 
зголемување или намалување на 
фотографии (освен кинематограф-
ски) 
Ех. 
— Уреди за изработка на полу-

спроводнички елементи на си-
лициумски плочички со фото 
постапка 10 

— Уреди за изработка на микро 
фото -шаблони за производство 
на полуспроводници 10 

Рендген-апарати, апарати врз база 
на радиоактивни изотопи и други 
апарати врз база на нуклеарно зра-
ч?-;3е 
Е.:. 
Апарати за мерење на дебелината 
на галвански превлеки 10 

Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
— Уреди за мерење на електрични 

параметри и за класификација 
на полуспроводници 10 

— Спектрофотометри за мерење на 
дебелината на епитексијадниот 
слој на плочички силициум 10 

10 
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— Инструменти и апарати за мере-
ње и контрола на квалитетот 
на флуиди 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 3-10564/1 
29 септември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

503. 

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

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

ЖИ ВО МАШИНСТБОТО 

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

Цртежи во машинството: 
— Обрасци за техничка докумен-

тација. Формати, облици, мерила — JUS М.А0.010 
— Линии. Видови, дебелини, при-

мена — — — — — — — — JUS М.А0.020 
— Техничко писмо, вертикално, 

тесно — — — — — — — — JUS М.А0.037 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јануари 1973 година. 

4. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Цртежи во машинството: 
Формати и мерила — — — JUS М.А0.010—1956 

Цртежи во машинството: 
Линии — — — — — — — JUS М.А0.020—1956 
донесени со Решението за престанок на важењето на 
југословенските стандарди за цртежите во машин-
ството, издание од 1952 година, и за нивната замена 
со југословенски стандарди за цртежите во машин-
ство™, издание од 1956 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 41/56). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 јануари 1973 
година. 

Бр, 27-2633/1 
24 јули 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

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 извршен со-
вет донесува 

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

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за надворешни 
работи се назначува Раиф Диздаревић претседател 
на Комисијата за меѓународни врски на Сојузот на 
синдикатите на Југославија. 

Б. бр. 139 
20 септември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бигдиќ, 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 извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Се разрешува од должноста на помошник-ди-
ректор на Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи Јосип Вајдиќ, со 30 септември 
1972 година, бидејќи му истече четиригодишниот пе-
риод во вршењето на оваа функција. 

Б. бр. 140 
20 септември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII то-
чка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за примерна и умешна 
работа и за извонредни резултати во остварувањето 
на задачи од посебно и непосредно значење за на-
родната одбрана 

СО ОР ЛЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Бидовец-Бојц Јанеза др Фрања, Милашиновић 
Саве Бранислав, Печарић Франца Перина, Петро-
вић Николе др Ђурђица, Спаловић Мате Анте, 
Смојо Николе Анте, НЈокец Валентина Првислав, 
Триповић Антона Јосип; 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Андесилић Којадлна Радован, Анђелић Обрада 
Стево, Арне Мате Анте, Бабушков Ахила Никола, 
Бајагић Симоте Бранко, Бан Јураја Драгутин, Ба-
новац Антона Алдо Бановић Боже Љубомир, Бар-
толић Петра Зорко, Бејатовић Јефте Марко, Бјажић 
Анте Златко, Благотић Матије Жарко, Боговац 
Божа Димитрије, Бојић Ивана Иво, Боречки Ма-
рије Фрањо, Бошковић Душана Велимир, Будић 
Мије Милан, Будимлија Јове Милош, Циигаровски 
Анастаса Ристо, Чабаркапа Саве Вукоман, Чанак 
Владимира Петар, Чоп-Францисковић инж. Радој-
ка, Чудић Воје Ратко, Ћорић Тадпше Јова, Ћуковић 
Радомира Мирјана, Делић Мирка Милан, Дидовић 
Јозе Јосип, Драгић Трифуна Миодраг, Драгошевић 
Луке Мијо, Дражинић Гргура Иван, Дукић Спасоја 
Драгољуб. Дукић Марка Арсен; 

Ђокић Радоја Драгољуб, Ђукић Саве Милица, 
Ђурић Јована Радмила, Ђуркић Владислава Димит-
рије, Фоскио Вј екос пава Томислава, Фрлета Стје-
пана Јозо, Галић Вида Матија, Гавриловић Чедо-
мира Драгомир, Георгијевски Александра Љубиша, 
Гобец Михаела Михаел, Грбац Јссипа Зорка, Грубић 
Манде Перо, Губерина Динка Влахо, Гулин Мате 
Анте, Хрњица Хусо Сулејман, Илић Стевана Благо-
је, Иванда Анте Роко Ивановић Милана Живко, 
Јанчић Ђуре Шпиро, Јовановић Владе Милорад 
Јоветић Васе Ђоко, Јовичин Војислава Викентије; 

Кадовић Недељка Петар, Карић Љубомира Пе-
тар, Катић Јосипа Анте, Китаровић Јакова Шиме, 
Кларић Гашпара Марко, Клун Карла Јаков, Коцев-
ски Диме Душан, Кокотовић Миле Лазо, Кољеншић 
Горчина Радислав, Комадина Бора Бранко, Кома-
дина Марка Петар, Константинова^ Саве Ђорђе, 
Копиловић Антона Алојз, Ковачевић Томе Стеван, 
Крањц Франца Цветка, Крга Васе Душан, Крижа-
нић Вида Владо, Куљић Томе Никола, Лаврнић 
Миле Илија, Лазаревић Стјепана Вељо, Лазовски 
Јована Томо, Лепшановић Славка Душан, Лесић 
Јозефа Албин, Летоја Ивана Владимир, Левков 
Миле Смиља, Ловрић Павла Анте, Лучић Мате Ва-
лерија; 

Мацан Мартина Марио, Мај ориле Казимира 
Стјепан, Макић Ђоке Јованка, Малетић Драгомира 
Наталија, Манич Милутина Миодраг, Марини Ива-
на Иво, Машић Милована Нрхкола, Медвидовић Јо-
сипа Грго, Михаљевић Августа Олга, Миховилович 
Ивана Јуре, Мијушковић Видака Данило, Микац 
Марије Јосип, Миленковић Дине Данило, Милетић 
Милована Александар, Милинковић Стојана Петар, 
Милошевић Бранка Бошко, Милошевић Крсте др 
Војислав, Милуновић Павла Михајло, Мишевски 
Пантев Никола, Митрић Обрана Божидар, Митровић 
Остоје Живан, Мофардин Јустина Руди, Мркајић 
Андрије Ђуро, Ненадовић Александра Љубисав, Пе-
шовски Ангела Томо, Никчевић Нешка Жарко, Ни-
колић Владисава Драгољуб, Николић Јанка Живо-
јин, Оклешан Драгутина Владимир, Османовић Иб-
рахима Фадил, Остојић Томажа Станислав; 

Пантић Чедомира Ратко, Павлетић Јосипа Мар-
тин, Пецотић Анте Љубица, Пехнец Јакова Мари-
јан, Пејић Јанка Васо, Перендија Ћирка Миладин, 
Пешић Сретена Станиша, Петровски Дончев Трајко, 
Петрушић Јевта Ново, Поповић Јована Милан, Пот-
коњак Николе Душан, Прибичевић Милутина Но-
вак, Прохаска Карла Драган, Радиновић Јока Бран-
ко, Радовановић Михајла Момир, Радуловић Симе 
Милан, Розман Франца Матко. Рунко Мате Данило, 
Савић Саве Милена, Сербус Антона Алберт, Сербус 
Антона Алојз, Славковски Македона Климент, Сло-
вић Павла Здравко, Смиљанић Јове Душко, Стани-
мировић Драгомира Никола, Станковић Јерка За-
рије, Станојчић Славка Борисав, Станојковски Ми-
лана Душко, Станој ловић Јевгенија Александар, 
Стефановић Стоја Петар, Стегу Матије Јанко, Сто-
шић Радивоја Никола, Шеремет Мустафе Фахру-

дин, Шибалић Радивоја Радиша, Шиљан Мата Ро-
мано, Шуковић Радојице Филип, Шурев Георги Ан-
гел, Теодоровић Војислава Божидар, Тофети Не-
дељка Антон, Трајковић Тодора Лазар, Трчков 
Панче Методије, Удовичић Марије Силвијо, Вид-
допић Антона Болто. Војмировић Димитрија Ми-
хајло, Воркапић Леополда Марија. Вукчевић Мила 
Радослав, Зе^зеровић Антона Фумица, Зораја Дане 
Војин, Зотовић Радослава Слободан, Зупанчић 
Франца Франц, Живковић Николе Александар; 

за примерна работа во развивањето и оствару-
вањето на задачи од посебно значење за народната 
одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Андоновски Ђорђа Ванчо, Андриј анић Станоја 
Сибин, Анђелић Милана Саван, Анић Дује Анте, 
Антић Милутина Живорад, Аранђеловић Љубомира 
Боривоје, Ашковић Новака Милош, Бабајић Мах-
мута Хусеин, Бајић Љубомира Никола, Бала Јосипа 
Ладисав, Башановић Станка Владета, Белић Јосипа 
Валент, Белобаба Милана Ђорђе, Берковић Стевана 
Младен, Бешић Мехмета Аго, Бишћан Ивана Звон-
ко, Бижаца Марина Анте, Благојевић Јовише Бори-
воје, Блажевић Михајла Славко, Блажевски Трајча 
Славе, Бох Алојза Јоже, Бојичић Драгише Гаврило, 
Боровић Јуре Ленка, Бошкаило Хусе Бећир, Бош-
ковић Илије Љубомир, Бошковић Перише Вера, 
Божовић Јована Душан, Бранковић Милоја Бисер-
ка, Букач Димитрија Корнел, Булатовић Алексан-
дра Лука, Булић Ивана Андрија, Бурсаћ Милинка 
Милан; 

Цаневски Ефтима Александар. Церјак Јанеза Ма-
рија, Цветковски Лазара Александар, Цвијановић 
Спасоја Милорад, Цвптановић Марка Фрањо, Цвит-
ковић Николе Мато, Чабаркапа Стеве Томислав, 
Чалић Митра Стана, Чејван Муле Ејуб, Черкез 
Ајрула Бејтула, Чича Луке Мане, Чубриловић 
Ђуре Зора, Ћук Јосипа Јосип, Дамњановић Ви-
досава Драгослав, Делић Илије Милан, Делић 
Луке Стипе, Димовски Милана Митре, Добровољц 
Антона Јакоб, Докић Франа Василије, Долничар 
Андреја Игнац, Драгичевић Павла Звонко, Драку-
лић Гаврила Душан, Дрчалић Радисава Дико, Дру-
жета Грге Марија, Цуца лија Николе Велимир, Ђон-
лић Ахмета Рагиб, Ђорђевић Живојина Миодраг, 
Ђорђевић Гојка Олга, Ђурић Јерослава Драгољуб, 
Ђурић Милије Остоја, Ђуровић Момчила Сретен; 

Ерцег Бранка Душан, Ерцег Столе Владо, £рде-
лез Франц Сердо, Ферјанчић Иванке Марјан, Фи-
липовић Јове Јелка, Фишер Божидара Станка, Фи-
шић Јусуфа Шефик, Гарбајс Франца Франц, Гла-
жар Јернеј а Петар, Глибота Марка Славко, Глишић 
Петра Милорад, Глуховић Лазарз Димитрије, Гогић 
Мишура Ново, Говедаревић Драгог Милан, Грбац 
Ивана Либерато, Грегорић Николе Младен, Грујић 
Боривоја Тихомир, Гуја Неђе Божо, Херак Јанка 
Драгутин, Хоџић Мустафе Абдуселам, Хрлић Јосипа 
Стјепан, Хузак Андрије Фрањо, Илић Ђорђа Тана-
сије, Илић Илије Тодор, Иси јановски Димитра 
Александар, Иванковић Тихомира Слободан, Иван-
ковић Стјепана Вид, Ивановић Милуна Љубица, 
Ивановић Милана Саво; 

Јагањац Хашима Суад, Јагодић Јосифа Саво, 
Јајац Николе Мил£н. Јаковац Бориса Даница, Ја-
њић Милз^тииа Ђорђе, Јерман Терезије Франц, Јев-
тић Душана Момчило, Јоксимовић Војислава Ради-
сав, Јовановић Микице Видоје, Јовановски Ђорђа 
Богољуб, Јовановски Темелна Чедомир, Јовчевски 
Петка Бранко, Јовичић Чедомира Драган, Јовић 
Светозара Петроније, Југ Вјекослава Милан, Качар 
Јована Чедомир, Колаковић Миливоја Радојица, Ка-
пор Тома Радивоје, Каровски Павла Вељко, Каса-
ловић Љубомира Драгослав, Керин Антона Антон, 
Кирасић Марка Владимир, Кланков Вангела Ђор-
ђе, Кларин Паве Љубо, Кнежевић Милојка Драгу-
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тин, Кнежевић Милоша Станко, Којић Радована 
Душан, Коста диковић Пејча Вељичко, Костић Дра-
гутина Бранислав, Ковачевић Миле Анђелка, Краљ 
Јакова Иван, Крешталица Јове Васо, Кривокапић 
Васа Радомир, Крсмановић Драгомира Зора, Крстев-
ски Спасе Алекса, Крстић Влајка Миодраг, Крушељ 
Стјепана Јурај, Кумп Јакоба Карло, Куриј Виктора 
Казимир, Куртиш Мисина Реан, Кузманић Андрије 
Милева, Кузмановић Душана Јона; 

Лалетовић Мустафе Мухамед, Латковић Николе 
Анка, Лазаревић Митра Олга, Лазаревић Живојина 
Жарко, Лазић Благоја Лазо, Лазић Радомира Воји-
слав, Лазић Живка Војислав, Лекић Димитрија 
Нада, Лепоја Николе Гојко, Лигутић Стјепана Алек-
са, Лучан Јосипа Алојз, Лукетић Фрање Иван, Мак-
сић Милосава Милен, Манић Милутина Мирослав, 
Маричић Сабе Павле, Марковић Радоја Љубинко, 
Маркулин Јуре Јосип, Мартиновић Петра Иван, 
Мартиновић Антуна Јосип, Матана Петра Махсими-
лијан, Мичић Гавре Ђорђе, Мифтари Кадрије Ха-
шим, Михић Стјепана Стјепан, Миладиновиќ Бран-
ка Борислав, Миленковић Милоја Влајко, Милетић 
Радована Милка, Миличевић Иве Емилија, Мили-
сављевић Сретена Мирољуб, Милосављевић Станка 
Ђорђе, Миловац Пере Јово, Милутинова Рада Пан-
телија, Мирковић Вукаила Вељко, Модрушан Ивана 
Јосип, Муларембашић Ибрахима Џевад, Мумин Ма-
риа Славка, Мурганић Трифуна Младен; 

Насковски Трајка Тихомир, Настевски Николов 
Крсто, Ненадовић Николе Јово, Николић Владимира 
Ангел, Николић Николе Милан, Николић Животе 
Милинко, Николић Александра Никола, Николовска 
Трајана Верка, .Новаковић Бранка Вера, Новаковић 
Велимира Живорад; Омановић Расима Касим, Омр-
чен Ивана Фрањо, Палевић Живојина Љубодраг, 
Пајовић Сима Шпиро, Парлов Анте Иван, Пауновић 
Андреје Ранко, Павичић Дане Петар, Павлица Бо-
жидара Штефица, Павловић Вилима Фрањо, Пав-
ловић Миодрага Миланка, Павловић Никодија Ра-
дослав, Периша Ивана Јошко, Перишић Василије 
Филип,' Пернар Мате Мато, Петковић Илије Лепо-
сава, Петронијевић Видоја Момчило, Петров Влај-
ка Маринко, Петровић Милорада Јован, Петровић 
Симе Радојка, Петровић Милана Славко, Петровић 
Драгољуба Звонимир, Петровић Живојина Живорад, 
Пиндовић Владимира Пуниша, Питић Мехмеда Су-
лејман, Платиша Ђуре Драган, Плавшић Милана 
Миленко, Плеванћ Јанеза Макс, Пољичаиин Вице 
Винко, Поњавић Драгољуба Радош, Поповић Милије 
Мироје, Поповић Ђорђа Рајка, Поробић Марка Ла-
зар, Поропат Ивана Иван, Поточник Јосипа Јосип, 
Презељ Јоже Антон, Пурхмајер Николе Милош; 

Рабар Гашпара Аница, Радетић Милоша Мио-
драг, Радичевић Душана Љубомир, Радмиловић Ми-
ховила Олга, Радојчић Бошка Никола, Радомировић 
Аврама Радомир, Радосављевић Томе Милош, Ра-
доваковић Драгољуба Мирослав, Рајковић Јована 
Предраг, Рисек Томе Славко, Ристић Милана Пред-
раг, Ристић Драгољуба Властимир, Родић Илије Ла-
зар. Роје Илије Манде, Роксандић Илија Петар, 
Росић Гвоздена Станоје, Русијан Ивана Иван, Са-
бадин Мартина Марија, Салихбеговић Мурадифа 
Абдурахман, Сарач Блаже Вера, Савић Живана Бо-
жидар, Савић Милана Милован, Савић Васе Рад-
мила, Савковић Наума Стојан, Секулић Андреје 
Хранислав. Селанац Ивана Јосип, Селестин Б<«же 
Јаков, Селимовић Шефки је Амира, Сертић Мрше 
Драган, Симовић Ранислава Љубинко, Симовић Ми-
лентија Радоња, Скочајић Захарија Анка, С т ј е п -
чевић Милоша Ђуро, Сљепчевић Алексе Софија, 
Смиљковић Јована Драгослав, Созровић Василија 
Владимир, Спасојевић Спиро Милисав, Србља^ин 
Живана Саво, Сретеновић Радована Радивоје, Срња 
Мухарема Фадил, Српчић Ивана Рудолф, Стакић 
Душана Рајко, Станишић Мије Милан, Станковић 
Александра Антоније, Станковић Добривоја Борис-
лав, Станковић Радомира Градимир, Станковић Пав-
ла Мила, Станковић Михајла Ружица, Стефановић 

Чедомира Милан, Стијачић Раде Радослав, С м и љ -
ковић Глигорија Данило, Стојаковић Стевана Крсто, 
Стојановић Стојана Чедомир, Стојановић Милуна 
Младен, Сто ј аковић Васо Петар, Стокановић Симе 
Теодор;. 

Шарчевић Захарија Љубинка, Шета Јашара 
Омер, Шилц Игнаца Марија, Шипољи Шабана Исо, 
Шишовић Јагоша Милорад, Шкевин Шиме Анте, 
Шкољић Бориса Стана, Шовљански Косте Богдан, 
Шумеј Јернеј а Станко, Шушак Антона Јулијана, 
Шушкавчевић Јака Милан, Швец Антуна Зденко, 
Табучић Алије Ибрахим, Тахировић Хаџа Осман, 
Тасева Ђорђа Нада, Ткалец Ивана Виктор, Тошић 
Јована Војин, Трајковски Свевков Димитрије, Три-
полски Јожеф Јожеф, Тројановић Ђура Нико, 
Туцак Анте Јуре, Тур јан Игнаца Виктор; 

Ујевић Ђуре Бранислав, Ушеничник Николаја 
Винко, Васић Радована Никола, Василевски Драгу-
тина Блаженка, Величковић Радомира Гордана, Вес-
е в с к и Илије Милорад, Винчи лов Душана Петар, 
Витез Фрање Иван, Влашић Фрање Антон, Влаш-
калић Саве Бранислав, Влашковић Богића Ђорђе, 
Војиновић Зарије Александар, Војиновић Марије 
Петар, Вуча јик Антона Звонко, Вучковић Николе 
Раде, Вујичић Драге Лука, Војиновић Стевана Све-
тозар, Вукајловић Драгољуба Славко, Вукмановић 
Миле Перо, Вуковић Ђура Бранко, Вуковић Марка 
Мартин, Вуковић Милуна Вукосав, Вулетић Ивана 
Марко, Вуличевић Радосава Добросав, Зебић Ивана 
Фрањо, Зензеровић Божидара Дамира, Зрнић Ива-
на Љубомир, Жгавц Николај Николај, Жикић Ла-
зара Радомир, Живковић Младена Даница, Живко-
вић Косте Љубомир, Живковић Србољуба Мирос-
лав, Жмак Мате Петар, Жрнар Никола Божо, Жу-
анић Јосипа Анте. 

Бр. 167 
22 декемврр! 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за заслуги и постигнати 
успеси во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ђема Симеон, Певачевић Живко, Отруј ић Ду-
шан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
" ЅВЕЗДА 

Арић Иван, Грубљешић Анка, Павловић Жи-
вота, Тинтор Душан, Вујановић Десанка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бакић Чедомир, Баличт Иштван, Бобан Јасна, 
Брозовић Јанко, Чолаковић Вељко, Давидовић Ми-
лан, Грачанин Ристо, Грубјешић Ката. Гверовић 
Трипо, Хамзабего^зпћ Суљо, Хасибовић Хасиб. Јок-
симовић Јосип, Јовановић Сретко, Кавали Алојз, 
Кнезовић Јозо, Купусија Екрем, Ламбаша Маријан, 
Максимовић Војислав, Невајдић Миленко, Петковић 
Антон, Попески Илија, Симић Милутин, Синдик То-
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мислав, Шестић Исмет, Шивиц Милка, Триповић 
Ђуро, Учић Хрвоје; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бјажић Сречко, Бргуљан Антон, Бркан Круно-
слав, Будимир Анте, Чорда Ибрахим, Добра Анте, 
Џодан Анте, Гулан Стипе, Иванковић Иван, Иванов 
Светко, Ивошевић Никола, Јарамаз Новак, Кикано-
вић Драго, Кларендић Станко, Ласиновић Иво, Ли-
вић Шиме, Локванчић Халид, Љубојевић Момчило; 

Мађаревић Марко, Мартиновић Мирко, Мрша 
Маринко, Мучало Вјечеслав, Мусић Марко, Наумов-
ски Славка, Перић Божо, Петрова Олга, Почанић 
Антон, Прндељ Мугдим, Скорић Анте, Стојшин Ми-
лош, Шаре Мирко, Тасевски Ђорђе, Тол, Милорад, 
Валчић Павао, Жмукић Јово. 

Бр. 174 
22 декември 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛР1КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за заслуги на делото 
ширење на братството и единството меѓу нашите 
народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Стевановић Матија; 
за заслуги и постигнати успеси во работата од 

значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Милановић Милан, Нововић Тиосав, Тодоровић 
Живко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бачанин Жарко, Бановић Драгољуб, Бостић Зо-
ран, Недељковић Милош, Остојић Миро, Радеч Сте-
ван, Радовановић Богдан, Жорић Сима; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Милојевић Срдан, Сретеновић Љубисав. 

Бр. 177 
10 декември 1971 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
487. Закон за ратификација на Конвенцијата 

помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Република Фран-
ција за надлежноста и за законот што се 
применува во областа на личното и семеј-
ното право — — — — — — — — 1009 

488. Закон за ратификација на Конвенцијата 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Кралството Белгија 
за издавање изводи од матичните книги и 
за ослободување од легализација — — 1013 

489. Закон за измени на Законот за финанси-
рање на Програмата за модернизација на 
царинската служба од 1971 до 1975 година 1015 

490. Закон за дополнение на Законот за Служ-
бата на општественото книговодство — 1017 

491. Закон за дополнение на Законот за ода-
ночување на производи и услуги во про-
метот — — — — — — — — — 1017 

492. Закон за евиденција на движењето на 
средстава во областа на општата, заед-
ничката и друга потрошувачка — — — 1017 

493. Одлука за потврдување на Статутот на 
Службата на општественото книговодство 
на Југославија — — — — — — — 1018 

494. Одлука за делокругот и работата на У-
правата за персонални работи на Сојуз-
ниот извршен совет — — — — — — 1019 

495. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Corriere della Sera" 1019 

496. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Der Spiegel" — 1019 

497. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
која се користи во производството на 
електрични сијалици — — — — — 1019 

498. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
која се користи во филмската индустрија 1020 

499. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
која се користи во производството на при-
бор за јадење, угостителски садови и во 
ножарството — — — — — — — — 1021 

500. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
која се користи во производството на жи-
ца и жичени и вијчени производи — — 1022 

501. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
која се користи во производството на а-
лати — — — — — — — — — — 1025 

502. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
која се користи во производството на по-
луспроводници — — — — — — — 1027 

503. Решение за југословенските стандарди за 
цртежи во машинството — — — — — 1029 

Лазначувања и разрешувања— — — — — 1029 
Одликувања — — — — — — — — — 1029 

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-
тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 
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