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558. 

Врз основа на член 20 став 1, во врска со член 
13 став 1 и чл. 16 и 38 од Законот за формирањето 
и општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЗА-

ТЕЧЕНОТО НИВО ЗА ИНДУСТРИСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ 

1. Се продолжува важењето на Одлуката за 
задржување на цените на затеченото ниво за инду-
стриските производи („Службен лист на СФРЈ", бр 
48/70 и 51/70) и на Одлуката за продолжување на 
важењето на Одлуката за задржување на цените 
на затеченото ниво за индустриските производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/71). 

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

Р. п. бр. 204 
21 октомври 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

559. 

Врз основа на член 8 од Законот за издвојување 
на посебни сметки дел на приходот од придонесот 
од личниот доход од работен однос, од данокот на 
промет, од царината и од судските такси во 1971 го,-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/70), сојузни-
от секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОЦОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И 
ИЗДВОЈУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ДЕЛ 
НА ПРИХОДОТ ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОД ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ, ОД ЦАРИНАТА И ОД СУДСКИТЕ 
ТАКСИ 

1. Во Упатството за начинот на пресметувањето 
и издвојувањето на посебни сметки дел на прихо-
дот од придонесот од личниот доход од работен од-
нос, од данокот на промет, од царината и од суд-
ските такси („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/71, 
29/71 и 32/71) во точка 3 став 2 се брише. 

По досегашниот став 3, кој станува став 2, се 
додава нов став 3, кој гласи: 

„Кај заедниците на образованието кои во 1970 
година примале дотации од работните организации, 
а средствата на тие дотации во 1971 година се из-
менети по пат на зголемување на стапките од при-
донесот од личниот доход од работен однос или на 
приходот од данокот на промет, основицата за пре-
сметување на посебната резерва во 1970 година се 
зголемува за износите на средствата што им ги да-
вале работните организации во 1,970 година." 

2. Точка 4 се менува и гласи: 
„Приходот од буџетот на републиките и покра-

ините, остварен во 1971 година според Законот за 
Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 
5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 55/68, 50/69, 18/70, 
52/70, 24/71 и 32/71У се намалува пред пресметува-
њето на посебната резерва, за износите на средст-
вата употребени во четвртото тримесечје на 1971 
година за финансирање на функциите пренесени од 
федерацијата врз републиките, и тоа во областа на: 
службата на внатрешните работи, валоризацијата 
на пензиите на определени осигуреници на служ-
бата на внатрешните работи; заштитата на воени-
те инвалиди од војните; премиите за кравјо и овчо 
млеко, исплатите на обврските по основ на основната 
инвалидска и боречка заштита, што настанале а не 
се исплатени до 30 септември 1971 година, како и 
за износите за кои, по основ на пренесените функ-
ции на федерацијата, е извршено намалување на 
сојузниот данок на промет во пресметките на по-
себната резерва за периодот јануари-сеитември 1971 
година. 

Покрај намалувањето од став 1 на оваа точка, 
приходот од данокот на промет остварен според За-
конот за Тарифата на сојузниот данок на промет, 
се намалува за износот на придонесот од републи-
ките и покраините на сојузниот буџет, ако репуб-
ликата односно покраината тој придонес го иска-
жала во својот ребалансиран буџет за 1971 година." 

3. Пресметка на посебната резерва со состојбата 
на 30 септември 1971 година ќе се изврши според 
одредбите на досегашната точка 4 од Упатството за 
начинот на пресметувањето и издвојувањето на по-
себни сметки дел на приходот од придонесот од 
личниот доход од работен однос, од данокот на про-
мет, од царината и од судските такси. 

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

Бр. 6-5495/3 
20 октомври 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 
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560. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 и 
30/69), во согласност со сојузниот секретар за сто-
панство и со СОЈУЗНИОТ секретар за надворешна тр-
говија, директорот на Сојузниот завод за цени из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/71, 15/71, 17/71, 19/71 и 21/71) во точка 1 одредбите 
под 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 38, 39, 40, 47, 51, 52, 53, 54, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, и 88 се менуваат и 
гласат: 

,1) 01.05/1в Кокошки, други 
во износ од 1,70 динари за 1 кило-
грам; 

2) 02.01/26-1 Месо овчо, свежо и ладено 
во износ од 6,45 динари за 1 кило-
грам; 

3) 02.01/26-2 Месо овчо, смрзнато 
во износ од 6,45 динари за 1 кило-
грам; 

4) 02.01/5а Дробови, и јазици 
во износ од 2 динари за 1 кило-
грам; 

5) 02.01/56 Дробови, слезина и крезли 
во износ од 2 динари за 1 кило-
грам; 

6) 02.01/5в Дробови, џигер, освен живински 
во износ од 2 динари за 1 кило-
грам; 

7) 02.01/5г Други дробови за јадење: 
а) шкембиња 
во износ од 4,90 динари за 1 кило-
грам; 

, , б), други 
во износ од 2 динари за 1 кило-
грам; 

8) 02.02/1 Кокошки заклани и меро од нив 
во износ од 3,10 динари за 1 кило-
грам; 

9) 03.01/1в Риби, свежи (живи или мртви), 
разладени или смрзнати 
— крапови 
во износ од 6,20 динари за 1 ки-
грам; 

12) 04.02/1а Млеко конзервирано, кондензирано 
во износ од 6,00 динари за 1 ки-
лограм; 

13) 04.02/2а Млеко полномасно, во прав 
и во блокови 
во износ од 4,50 динари 
за 1 килограм; 

14) 04.02/26 Млеко полумасно во прав 
и во блокови: 
а) со содржина на маснотија 

до 1,25% 
во износ од 3,50 динари 
за 1 килограм; 

16) 04.03/2 

17) 04.04/1а 

18) 04.04/16 

На млекото со наведената содржина на масно-
тија денатурирано со најмалку 2% денатуранс (ри-
бино и коскено брашно и сл.), ако денатурирањето е 
извршено во странство или под царински надзор 
пред увозното царинење, не се плаќа посебната да-
вачка од оваа одредба; 

б) со содржина на маснотија 
поголема од 1,25% 
во износ од 3,50 динари 
за 1 килограм; 

Путер, топен 
во износ од 16,10 динари 
за 1 килограм; 
Кашкавал: 
а) маснотија до 25% 

во износ од 6,10 динари 
за 1 килограм; 

б) маснотија од 26% до 35% 
во износ од 9,00 динари 
за 1 килограм; 

в) маснотија од 36% и повеќе 
во износ од 11,00 динари 
за 1 килограм; 

Трапист: 
а) маснотија до 25% 

во износ од 6,10 динари 
за 1 килограм; 

б) маснотија од 26% до 35% 
во износ од 8,70 динари 
за 1 килограм; 

в) маснотија од 36% и повеќе 
во износ од 8,90 динари 
за 1 килограм; 

Ементалер 
во износ од 7,90 динари 
за 1 килограм; 
Сирења, други тврди и фини: 
а) маснотија до 25% 

во износ од 8 динари 
за 1 килограм; 

б) маснотија од 26% и повеќе 
во износ од 9 динари 
за 1 килограм; 

Сирење, топени: 
а) пакување над половина кило-

грам 
во износ од 4 динари 
за 1 килограм; 

б) пакување до половина килограм 
во износ од 7 динари 
за 1 килограм; 

Сирења други, урда 
во износ од 4,60 динари 
за 1 килограм. 
Јајца во лушпа, кокошкини, свежи 
во, износ од 0,35 динари 
за" 1 парче; 

19) 04.04/1B 

20) 04.04/1г 

21) 0 4 . 0 4 / 1 Д 

22) 04.04/1Ѓ и 2 

23) 04.05/1а 

24) 04.05/16 

25) 04.05/2а 

26) 04.05/26 

27) 04.05/2В-1 

31) 06.03/1 

Јајца во лушпа, кокошкини, кон-
зервирани 
во износ од 0,35 динари 
за 1 парче; 
Јајца без лушпа, во прав 
во износ од 30 динари 
за 1 килограм; 
Јајца без лушпа, смрзнати 
во износ од 5,65 динари 
за 1 килограм; 
Јајца без лушпа за индустриски 
цели 
во износ од 5,65 динари 
за 1 килограм; 
Цвеќе и пупки од цвеќе, сечени за 
букети или за украсни цели, све« 
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жи, сушени, бојосани, белени, им-
прегнирани или на друг начин 
приготвени — свежи ' 
— каранфили 
во износ од 1 динар за 1 парче; 
Смокви, суви етивирани 
во износ од 2,45 динари за 1 ки-
лограм, без оглед на начинот на 
пакувањето; 
Смокви, суви неетивирани 
во износ од 2,45 динари за 1 ки-
лограм, без оглед на начинот на 
пакувањето; 
Грозје, свежо 
во износ од 0,50 динари 
за 1 килограм; 
Скробови, од пченка 
во износ од 1 динар 
за 1 килограм; 
Сардини, во конзерви, стерилизи-
рани 
во износ од 5,60 динари за 1 ки-
лограм бруто-тежина, вклучувајќи 
ја и неодделната амбалажа; 

Филети, во конзерви, стерилизи-
ран^ 
во износ од 8 динари за 1 кило-
грам бруто-тежина, вклучувајќи ја 
и неодделивата амбалажа; 
Конзерви рибини други, стерили-
зирани (brislings, sparts и др.) 
во износ од 6,50 динари за 1 ки-
лограм бруто-тежина, вклучувајќи 
ја и неодделната амбалажа; 
Рибини преработки, други 
во износ од 14,40 динари за 1 ки-
лограм бруто-тежина, вклучувајќи 
ја и неодделната амбалажа; 
Декстроза, гликоза и гликозен си-
руп и гроздов шеќер 
во износ од 1,50 динари 
за 1 килограм; 

Зеленчук и овошје, приготвени 
или конзервирани во оцет или во 
оцетна киселина, со или без шеќер, 
па и со додаток на сол, на мирудии 
или синап — краставици кисели 
во износ од 2,30 динари за 1 ки-
лограм бруто-тежина, вклучувајќи 
ја и неодделната амбалажа; 

Зеленчук, приготвен или конзерви-
ран на друг начин, освен со оцет 
или со оцетна киселина — домати 
во износ од 2,45 динари за 1 ки-
лограм бруто-тежина, вклучувајќи 
ја и неодделивата амбалажа. 

Посебната давачка според оваа одредба нема да 
се плаќа на домати конзервирани без оцет или со 
оцетна киселина, или приготвени за јадење, во вода, 
цели или сечени во парчиња, како и на сок од до-
мати чија сува содржина на екстракт не преми-
нува 70/о; 

60) 20.02/5в Зеленчук преработен, друг 
— грашок 
во износ од 1,50 динари за 1 ки-
лограм бруто-тежина, вклучувајќи 
ја и неодделивата амбалажа; 

61) 20.02/5в Зеленчук преработен, друг 
— боранија 

88) 08.03/2а 

39) 08.03/26 

40) 08.04/1 

47) 11.08/16 

51) 16.04/36-1 

52 16.04/6а 

53) 16.04/9а 

54) 16.04/9В 

57) 17.02/4,5 и 6 

58) 20.01/1а и 2 

59) 20.02/2 

62) 20.05/1Д 

63) 20.05/1ѓ 

64) 20.06/15а 

65) 20.07/4 

72) 22.04 

73) 22.05/1 

74) 22.05/За 

75) 22.05/36 

76) 22.05/6 

77) 22.05/7 

78) 22.05/8 

79) 22.05/9а 

80) 22.05/96 

81) 22.05/9Г 

82) 22.05/9Д 

83) 22.05/9Ѓ 

84) 22.08/1 и 2 

85) 22.09/1 

86) 22.09/2 

во износ од 1,40 динари за 1 ки-
лограм бруто-тежина, вклучувајќи 
ја и неодделивата амбалажа; 
Џемови (освен џемови од јужно 
овошје) 
во износ од 2,20 динари 
за 1 килограм; 
Слатко од овошје 
во износ од 2,50 динари 
за 1 килограм; 
Компоти (освен компотите од јуж-
но овошје) 
во износ од 1,85 динари 
за 1 килограм; 
Шира (сок) од грозје 
во износ од 0,75 динари за 1 литар 
до 18% шеќер, а за секој ната-
мошен процент шеќер по 0,042 
динари; 
Шира од грозје, де л ум превриена, 
пресечена поинаку, освен со алко-
хол 
во износ од 0,75 динари за 1 литар 
до 18% шеќер, а за секој ната-
мошен процент шеќер по 0,042 
динари; 
Вино пенливо, во шишиња 
во износ од 1,80 динари за 1 литар; 
Десертни вина од сите видови, во 
буриња и во цистерни 
во износ од 0,15 динари 
за 1 малиган; 
Десертни вина од сите видови, во 
шишиња 
во износ од 1,80 динари 
за 1 литар; 
Вина обични, во шишиња 
во износ од 0,15 динари 
за 1 малиган; 
Вина квалитетни, во буриња и во 
цестерни 
во износ од 0,15 динари 
за 1 малиган; 
Вина обични, во буриња и цис-
терни 
во износ од 0,15 динари 
за 1 ма диган; 
Вино за крстосување 
во износ од 0,15 динари 
за 1 малиган; 
Вино за дестилација 
во износ од 0,15 динари 
за 1 малиган; 
Вино за изработка на вермут 
во износ од 0,15 динари 
за 1 малиган; 
Мистела (шира пресечена со ал-
кохол 
во износ од 0,75 динари 
за 1 литар; 
Вина неспоменати 
во износ од 0,15 динари 
за 1 малиган; 

Етил-алкохол 80о или повеќе 
во износ од 0,90 динари 
за 1 литар; 
Етил-алкохол до 80о 

во износ од 0,90 динари^ 
за 1 литар; 
Сливовица 
во износ од 0,15 динари 
за 1 степен алкохол! 
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87) 22.09/За Ракија од комиње - комовица 
во износ од 0Д5 Динари 
за 1 степен алкохол; 

88) 24 02/1 Пури (со отсечени врвови или не): 
а) за пури и цигарилоси чиЈа на-

бавна цена кај увозот франко 
југословенската граница е до 
0,75 динари за 1 парче 
во износ од 0,60 динари 
за 1 парче; 

б) за пуриг и цигарилоси чија на-
бавна цена кај увозот франко 
југословенската граница е од 
0,76 и повеќе динари за 1 парче 
во износ од 0,70 динари 
за 1 парче/4 

Во одредбата под 88 на крајот точката се за-
менува со точка и запирка и по тоа се додаваат 
14 нови одредби, кои гласат: 

„89) 01.05/26 И1в Мисирки, подмладок и други 
во износ од 2,75 динари за I ки-
лограм жива мера 

90) 02.0l/lr-I Месо говедско друго, свежо и ла-
дено 
во износ од 2,40 динари 
за I килограм; 

91) 02.02/3 Мисирки заклани и месо од нив 
во износ од 5 динари 
за 1 килограм; 

92) 04.01/1 Млеко 
во износ од 0,75 динари 
за 1 литар; 

93) 04.06/16 и 1в Мед природен, цеден: мед со по-
л е с к а прав и друг 
во износ од 3,20 динари 
за 1 килограм; 

94) 10 06/2а Ориз, глазиран или полиран 
во износ од 1,20 динари 
за 1 килограм; 

95) 20.01/16 Зеленчук и овошје, приготвени или 
конзервирани во оцет или ^ во 
оцетна киселина, со или без шеќер, 
па и со додаток на сол, мирудии 
или синап — пиперки кисели 
во износ од 1,30 динари 
за 1 килограм бруто-тежина, вклу-
чувајќи ја и неодделивата амба-
лажа; 

96) 20.05/1 в и 1г Мармелад од елизи и од друго 
овошје 
во износ од 1,60 динари 
за 1 килограм; 

97) 22.06/1 а и 2а Вермут 
/ во износ од 1,80 динари 

за 1 литар; 
98) 22 09/9а Вински дестилат 

во износ од 13 динари 
за 1 литар; 

99) 24.01/2а Ферментиран тутун во лист, маке-
донски — ориентален 
во износ од 10,45 динари 
за 1 килограм; 

100) 24.01/2в Ферментиран тутун во лист војво-
дински — црни тутуни 
во износ од 4,40 динари 
за 1 килограм; 

- 101) 24.01/2г Ферментиран тутун во лист, друг; 
а) „Вирџинија" 

во износ од 6,70 динари 
за 1 килограм; 

б) јфуци неспоменати 
во износ од 4,40 динари 
за 1 килограм. 

Посебната давачка под одредбите 99, 100 и 101 
нема да се плаќа на ферментираниот тутун за ци-
гари по лиценци како и за ферментираниот тутун 
за обвивка и повој на пури; 

102) 24.02/36 Тутун за луле, режан 
во износ од 43 динари 
за 1 килограм." 

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

Бр. 17-858/1 
18 октомври 1971 година 

Белград 

В. д. директор 
на Сојузниот завод 

за цени, 
Алехсандер Шкрабан с. р. 

561. 

Врз основа на чл. 205 и 206, во врска со член 
141 став 3 од Законот за воздушната пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65), директорот на 
Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СЛУЖБАТА НА БРЗА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОШ НА ЦИВИЛНИТЕ АЕРОДРОМИ 

Член 1 
Во Правилникот за службата на брза медицин-

ска помош на цивилните аеродроми („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 8/66) во член 7 став 1 се менува и 
гласи: 

„На воздухопловно пристаниште за внатрешен 
сообраќај и на воздухопловно пристаниште за ме-
ѓународен сообраќај мораат да се обезбедат потреб-
ни амбулантен простории кои се состојат од чекал-
на и просторија за преглед и кои се градежно на-
менски и функционални/' 

Став 3 се менува и гласи: 
„Амбулантата од став 1 на овој член мора да 

има потребна опрема, што ја сочинуваат: соодветен 
мебел, медицински инструменти на ниво на струч-
ната работа при укажувањето на брза помош, ме-
дицински препарати (лекови) и санитетски матери-
јал." 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Службата за брз помош на воздухопловното 

пристаниште со поголем број полетувања и слету-
вања мора да располага со санитетско возило одно-
сно со соодветен број санитетски возила опремени 
со: радио-врска, уреди за кислород, опрема за ре-
анимација во текот на транспортот и препарати за 
укажување брза медицинска помош." 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, збо-
ровите: „ст. 2 и 3" се заменуваат со зборовите: „ст. 
2, 3 и 4". 
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Член 2 
Во член 11 зборовите: „за превоз во најблиската 

здравствена установа" се заменуваат со зборовите: 
„кое е прописно опремено". 

Член 3 
Член 13 се менува и гласи: 
„При укажувањето на прва медицинска помош 

во случај на несреќа или незгода на цивилен аеро-
дром, службата за брза помош е должна првата по-
мош да им ја укаже на повредените според степенот 
на итноста и, ако постојат витални индикации, да 
изврши и итен превоз на повредените до најблис-
ката здравствена установа.4" 

Член 4 
Во член 14 став 1 бројот: „1.000" се заменува со 

бројот: „5 ООО". 
Во став 2 бројот: „200" се заменува со бројот: 

„ЈОСИП 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

09 бр. 7105/2 
21 јули 1971 година 

Белград 

Го заменува директорот 
на Сојузната управа 

за цивилна воздушна 
пловидба помошник, 

Мил,орад Шљивар, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за изм-е-
ни и доплненија на Правилникот за квалитетот на 
алкохолните пијалоци, пивото, вештачките безал-
кохолни пијачки и штрупи, минералните води и 
сода-водата, мразот и оцетот, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 45/71, се поткраднале долунаве-
дените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АЛ-
КОХОЛНИТЕ ПИЈАЛОЦИ, ПИВОТО, ВЕШТАЧКИ-
ТЕ БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ И ШУРУПИ, МИ-
НЕРАЛНИТЕ ВОДИ И С0ДА-ВОДАТА, МРАЗОТ 

И ОЦЕТОТ 

Во член 11, во изменетиот член 10 став 1 зборо-
вите: „вештачки ракии," треба да се бришат. 

Во член 22, во изменетиот член 17 став 2 али-
неја „метил-злкохол" наместо зборовите: ,,mg/l апсо-
лутен: алкохол" треба да стои: „vol Vo, сметано на 
апсолутен алкохол". 

Во член 58, во изменетиот член 63 став 3 наместо 
зборот: „ортофосфорна" треба да стои: „фосфорна". 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град, 11 октомври 1971 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за органи-
зацијата и делокругот на Советот за работите на 
народната одбрана, Претседателството на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, на сед-
ницата од 16 септември 1971 година,, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА 

РАБОТИТЕ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 

1. За претседател на Советот за работите на 
народната одбрана се именува: 

Јосип Броз Тито 

2. За членови на Советот за работите на народ,-
ната одбрана се именуваат: 

1) Xамдија Поздероц, 
2) Цвиетин Мијатовиќ, 
3) Вељко Влаховиќ, 
4) Вељко Мирковиќ, 
5) Владимир Бакариќ, 
6) Мико Трипало, 
7) Крсте Црвенковски,, 
8) Никола Минчев, 
9) Мит ја Рибичич, 

10У Едвард Кардељ, 
11) Коча Поповиќ, 
12) Петар Стамболиќ, 
13) Стеван Дороњски, 
14) Фадиљ Хоџа. 

3. Членови на Советот по положба се: 
1) Мијалко Тодоровиќ, претседател на Сојузна-

та скупштина, 
2) Џемал Биедиќ, претседател на Сојузниот из-

вршен совет, 
3) Драгутин Косовац, претседател на Извршни-

от совет на СР БиХ, 
4) д-р Жарко Булаиќ, претседател на Изврш-

ниот совет на СР Црна Гора, 
5) Драгутин Харамија, претседател на Изврш-

ниот совет на СР Хрватска, 
6) д-р Ксенте Богоев, претседател на Извршни-

от совет на СР Македонија, 
7) Стане Каачич, претседател на Извршниот 

совет на СР Словенија, 
8) Миленка Бојаниќ, претседател на Извршниот 

совет на СР Србија, 
9) Фрањо Наѓ, претседател на Извршниот совет 

на САП Војводина, 
10) Илија Бакиќ, претседател на Извршниот со-

вет на САП Косозо, 
11) Никола Љубичиќ, генерал на армија, соју-

зен секретар за народна одбрана, 
12) сојузниот секретар за внатрешни работи, 
13) Мирко Тепавац, сојузен секретар за надво-

решни работи, 
14) Јанко Смоле^ сојузен секретар за финансии, 
15) Виктор Бубања генерал-полковник, начал-

ник на Генералштабот на ЈНА, 
16) Ненад Дракулиќ, генерал-полковник, помо-

шник-сојузен секретар за народна одбрана за зад-
нина, 

17) Иван Долничар, генерал-полковник, помош-
ник сојузен секретар за народна одбрана, 
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18) Џемал Шарац, генерал-потполковник, сек-
ретар на Конференцијата на Сојузот на комунисти-
те на ЈНА. 

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

Бр. 244 
16 септември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 3 од Одлукава за организа-
цијата и делокругот на Советот за работите на др-
жавната безбедност, Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, на 
седницата од 16 септември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА РА-

БОТИТЕ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ 

1. За претседател на Советот за работите на др-
жавната безбедност се именува: 

Јосип Броз Тито 
2. За членови на Советот за работите на држав-

ната безбедност се именуваат, и тоа: 

1) Августин Папиќ, 
2) Драгослав Ќулафиќ, 
3) МИКО Трипало, 
4) Крсте Црвенковски, 
5) Марко Булц, 
6) Драги Стаменовиќ, 
7) Маќаш Келемен, 
8) Вели Дева. 

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

Бр. 244 
16 септември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за органи-' 
зацијата и делокругот на Советот за надворешни ра-
боти, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на седницата од 16 
септември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1. За претседател на Советот за надворешни ра-
боти се именува: 

Вељко Миќуновиќ 

2. За членови на Советот за надворешни работи 
се именуваат, и тоа: 

1) Рато Дугоњиќ, 
2) Срѓан Прица, 
3) Крсто Булаиќ, 
4) Гуро Кладарин, 
5) Вјекослав Прпиќ, 
6) Киро Глигоров, 
7) д-р Славко Милосавлевски, 
8) Мит ја Рибичич, 
9) Стане Доланц, 

10) Коча Поповиќ, 
11) Драгослав Марковиќ, 
12) Миладин Гвозденов, 
13) Илијаз Куртеши. 

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

Бр. 244 
16 септември 1971 година 
^ Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИ?:УВА^А 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Великото Војводство Луксембург 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Lafred Loesch, велики маршал на дворот, Eu-
gene Schaus, потпретседател на Владата, Ј.Р. Buch-
ler, министер за земјоделство, Jean Dupong, мини-
стер за просвета, Madeleine Frieden-Kinnen, мини-
стер за семејни прашања, Gaston Thorn, министер 
за надворешни работи, Marcel Mart, министер за 
стопанство; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Robert Als, комориик на Неговото Кралско Ви-
сочество на Великиот војвода, Camille Dumont, ам-
басодор, генерален секретар на Министерството за 
надворешни работи; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Gay de Muyser, коморник, Joseph Petit, гене-
рален секретар на министарскиот совет, Albert 
Duhr, ополномоштен министер, директор во Мини-
стерството за надворешни работи за меѓународни 
економски односи, Roger Hastert, шеф на протоко-
лот на Министерството за надворешни работи, Co-
lette Flesch, градоначелник на градот Луксембург, 
Tony Neuman, претседател на административниот 
совет; 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Francois Hail е, комесар на дворот, Ackrien 
Meisch, политички: директор на Министерството за 
надворешни работи, Andre Claude, директор на 
Сервисот за информации и печат на Државното^ 
министерство, Mathias Fallen, генерален директор 
на Радио-телевизија Луксембург, Fernand Bwen, ди-
ректор на Националниот уред за труд, Constant 
Gillardih, помошник директор на Управата за јав-
ни објекти, Paul Beghin, почесен конзул, Jean-Pier-
re Schanen, потполковник директор на полицијата, 
Rene d-r Koltz, лекар — директор на здравствената 
служба, Rene Schmft, генерален директор, Rene 
Dondelinger, помошник генерален директор, Pierre 
Schaack, директор на Администрацијата на јавните 
згради, Charles Reilfers, советник на владата во 
Министерство за труд; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Melchior Schumacher, главен инспектор на Ми-
нистерството за надворешни работи, Mi die! Molitor, 
заменик шеф на протоколот на Министерството за 
надворешни работи, Leon Blasen, главен инспектор 
на Државното министерства, Leon Bollendorff, прв 
заменик на градоначалникот на Луксембург, Geor-
ges Margue, втор заменик на градоначалникот на 
Луксембург, Nicolas Мсѕаг, помошник градоначал-
ник на Луксембург, Boy Konen, помошник градона-
чалник на Луксембург, Cam i Ќе Polfar, помошник 
градоначалник на ЈЕуксембург, Henri Beck, генера-
лен секретар на управата на градот« Joseph Нап-
рега градоначалник на Differdange, Joseph Kons, 
архитекта на градот Луксембург, Jose TbHtges, гла-
вен технички инспектор I ред, Arthur Siman, општ 
надзорник над јавниот ред, безбедноста и сообра-
ќајот, Claude Peseatore, директор, Edouard Jene, 
главен командант на аеродромот, Romain Schint-
gen, аташе на владата во Министерството за труд; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Rene Hastert, Nicolas Feitz, Jean Schmit, аташе 
на управата на градот Луксембург, Edouard Barbel, 
Alfred Cigrang, општински секретар во Differdange, 
Theophile Prospert, полициски капетан, Arseme Mil-
ling, полициски капетан, Georges Rauchs, полициски 
поручник I класа, Nicolas Muller, полициски поруч-
ник, Nic. Schmit, директор на Мозелскита Винари-
ја, Ruppert, претседател на Административниот со-
Рбт во "Wellenstein, Carlo Quaring, главен инженер, 
Etienne Wenandy, командант на аеродромот, Paul 
Weitz, претседател, pierre Nilles, потретседател, Lu-
cien Thiel, потпретседател, ' 

за заслуги во извршувањето на поверените за-
дачи што придонесуваат на пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Великото војводство Луксембург 

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ 

Rene Trauffler, Jean Zacharias, Emile Donner-
sbach, Camille Anton, полициски комесар, Robert 
Reisen, полициски комесар I класа, AJbert Schaus, 
полициски комесар I класа, Jean-Pierre Faack, по-
лициски комесар I класа, Alphonce Baatz, полици-
ски комесар I класа, Michael Dentzer, полициски 
комесар I класа, Robert Glesener, полициски коме-
сар, Nicolas Gaasg, полициски инспектор, Joseph 
Walter, полициски подофицер, Joseph Sturm, поли-
циски подофицер; Jean Rippinder, полициски под-
офицер^ Louis Wolf, полициски подофицер, Lucien 
Stoffel, полициски подофицер, Jean-Pierre Marx,, 

полициски подофицер, Ernest Glesener, полициски 
подофицер, Pierre Schmit,, полициски подофицер, 
Georges Burg r полициски подофицер, Emile ,Моѕаг, 
Albert Huss, Gustavo Gilniat. Gastoa Schmit, Michel 
Sfeffen, Aloyse Bengesch, Jean Turmes, Alphonse 
Decker, Rene Scholtes, Joseph Thiry^ Nicolas Heck; 

Ernest Voos Francois Thill, Hubert Detail, Roger 
Kahnen, Joseph Louis Pierre Fox, Aloyse Kugjenar, 
Ernest Klein. Pierre Hofman, Jeai-Pierre Karier,, Ray-
mond Weydert Ftancais Rober t Jean Bind els, Armand 
Reding Victor Kurenberg^ Rene Martin^ Roland Schnit-
zler, Marcel Schmid, Francois Kerschen, Gaston Wag-
ner, Albert Rollinger, Francois Sowa, Pierre Guden-
dorf, Alphопае KneiPv Јеага Molitorr Francois Petit, 
Francois Arend, Fernand Mischo, Val. Bisdorff, Geor-
ges Goetz, Rene Winandy, помошник секретар на опш-
тината Dffferdange Paul Мегѕсh, комесар на полици-
јата во Differdange, Leon Caurte. 

Бр. Ш 
9 октомври ISTty година 

Белград 
Претседател 

ш Ефвдјкшѕаал, 

T г н R/I/РТТДА TTOEQHT 
НА СОЦИЈАЛИСТИ ЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа не ЧЛЕНОТ W точка 4 од Уставот на 
Свцијадистжчка Федершдашаа РФзз^Ѕликз Југосла-
вија и членот 4 од Завидздгр за одликувањата 
чува да се одликуваат за заслуги од разбивањето 
к зацврстувањето ва соработката и пријателките од-
носи" помеѓу оружените сиши на. Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Великото Вој-
водство Луксембург 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

Michel Mayer, потполковник — командант на 
Армијата, Pierre Donckel, полковник — командант 
на жандармеријата; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ-
ЧЕВИ 

Nicolas Echeternach, потполковник, заменик ко-
мандант на жандармеријата; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Norbert Prussen, мајор, аѓутант на Нејзиното 
Кралско Височество на Велшката војвотка Шарлота, 
Germain Frantz, мајор, аѓутант на Неговото Кралско 
Височество на Великиот војвода, Jean Betz, мајор, 
Armand Boden, мајор, Marcel Halle, мајор, Andre 
Schmitz, мајор, Joseph Wagener, мајор, командант на 
почесна стража, Jean Pierre Wagner, мајор, Fernand 
Heisbourg, мајор, командант на воениот округ Лук-
сембург, Rene Mulheims, мајор, командант на воениот 
округ Еѕсћ s/Alzette; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Eugene Meunier, капетан, аѓутант на Неговото 
кралско Височество на Великиот војвода, Gaston 
Williere, капелан, командант на артшгерискиот вод, 
Nicolas. Lay, капетан, командант на почесна придружи 
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ба, Norbert Hoffmann, капетан, шеф на воена музика, 
Aloyse Нагреѕ, капетан, командант на воениот округ, 
Dierkirch, на должноста во Луксембург, Joseph Van 
Dayck, капетан, Fernand Diederich, поручник од I ред, 
аташе на државната безбедност, Charles Bourg, по-
ручник, Marcel Reiter, поручник; 

за заслуги во извршувањето на поверените за-
дачи што придонесуваат на пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Великото Војводство Луксембург 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Rene Weyrich, подофицер, Jean-Pierre Muller, 
подофицер, Rene Ries, главен комесар во државната 
безбедност, Michel Schmitz, главен комесар во др-
жавната безбедност, Jean-Pierre Bredemus, плавен 
комесар во државната безбедност, Jean- Pierre Stof-
fel, главен комесар во државната безбедност, Nicolas 
Biwer, главен комесар во државната безбедност, 
Robert Hoffmann, комесар во државната безбедност, 
Back, подофицер, Jules Reinadr, подофицер, Jean-Pi-
erre Schmitz, подофицер, Jean Bernard Thill, подо-
фицер, Josep Hoffmann, подофицер, Charles Unsen, 
подофицер, Eugene Jans, подофицер, Emile Hoff-
mann, подофицер, Norbert Kreins, подофицер, Ni-
colas Entringer, подофицер, Fernand Cloos, подофи-
цер, Jean Roger, Schmit, подофицер, Fernand Geor-
gen, подофицер, Nicolas Schartz, подофицер, Ray-
mond Wagner, подофицер; 

Roger Hartz, подофицер, Joseph Toussing, подо-
фицер, Leon Schottert, подофицер, Edouard Fehlen, 
подофицер, Marcel Hansen, подофицер, Emile Krier, 
подофицер, Jean-Pierre Schroeder, подофицер, Leon 
Wmckel, подофицер, Nicolas Donven, подофицер, 
Charles Fuhrmann, подофицер ,Rene Gallion, подо-" 
фицер, Jean-Pierre Schiwirtz, подофицер, Jean 
Welsch, подофицер, Henri Schammel, подофицер, 
Jean Peiffer, подофицер, Nicolas Calus, подофицер, 
Charles Biren, подофицер, Pierre Paul Scheid, подо-
фицер, Marcel Damit, подофицер, Louis Closter, по-
дофицер, Fernand Schock, подофицер, Leon Ury, 
подофицир, Emile Ries, подофицир; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Jean Stoffer, Pierre Loos, Jean Schartz, Emile 
Martin. 

Бр. 151 
9 октомври 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕДСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Демократска и Народна Република 
Алжир 

Четврток, 28 октомври 1971 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Taieb Boulharouf, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Демократска и Народна Република 
Алжир во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Бр. 158 
27 октомври 1970 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Кралството Белгија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Marcel Rijmenans, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Кралството Белгија во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 159 
27 октомври 1970 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

558. Одлука за продолжување на важењето на 
Одлуката за задржување на цените на 
затеченото ниво за индустриските произ-
води — — — — — - — — — 901 

559. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за начинот на пресметувањето 
и издвојувањето на посебни сметки дел 
на приходот од придонесот од личниот 
доход од работен однос, од данокот на 
промет, од царината и од судските такси 901 

560. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски 
и прехранбени производи — — — — 902 

561. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за службата на брза меди-
цинска помош на цивилните аеродроми 904 

Исправка на Правилникот за измени и допол-
ненија на Правилникот за квалитетот на 
алкохолните пијалоци, пивото, вештачки-
те безалкохолни пијачки и шурупи, мине-
ралните води и сода-водата, мразот и ^ 

Решенија — — — — — — — — — — 905 
Одликувања — — — — — — — — — 906 

Меѓународни договори — — — — — — 721 
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