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278. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБО-

ТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за девизното работење, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 28 мај 1971 година и на седницата на Стопанс-
киот собор од 4 јуни 1971 година. 

ПР бр. 1031 
5 јуни 1971 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпретседател на 
Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 

РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за девизното работење („Службен 

лист на СФРЈ - ' , бр. 29/66, 54/67, 55/68,13/69, 20/69, 50/69, 
55/69, 32/70, 47/70, 53/70 и 15/71) во членот 89 став 1 
по точката 8а се додава нова точка 86, која гласи: 

„86) ако не ги отстрани утврдените неправил-
ности во рокот определен во решението на Народ-
ната банка на Југославија (член 84а);". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

279. 
Врз основа на членот 5 од Законот за кредит-

ните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66 и 24/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСО-
ЧИНАТА НА ИЗНОСИТЕ ДО КОИ ОВЛАСТЕНИ-
ТЕ БАНКИ ВО 1970 ГОДИНА МОЖАТ ДА КОРИС-
ТАТ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО И ДА БИДАТ ГА-
РАНТИ ПО КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАН-

СТВО 

1. Во Одлуката за продолжување на важењето 
на Одлуката за височината на износите до кои 

овластените банки во 1970 година можат да корис-
тат кредити во странство и да бидат гаранти по 
кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/71, 17/71 и 21/71), во точката 1 зборо-
вите: „до 31 мај" се заменуваат со зборовите: „и 
по 1 јануари". 

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

Р. п. бр. 100 
3 јуни 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

280. 
Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70 
и 15/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕ-
ВИЗНА КВОТА ЗА 1970 ГОДИНА ЗА УВОЗ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за утврдување на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота за 1970 година за 
увоз на определени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/70), во точката 1 износот од 512,992.000 
динари, наголемен во смисла на одредбата на чле-
нот 2 од Уредбата за усогласување на определени 
права и обврски врзани за новиот паритет на дина-
рот („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/71) се зголе-

v мува за 87,240.000 динари. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 101 
3 јуни 1971 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
ГЛитја Рибини% с р. 
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281. 
Врз основа на членот 16 став 3 од Законот за 

девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 
53/70 и 15/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА-
ПЛАТИТЕ ВО ДИНАРИ КАКО ОСНОВИЦА ЗА 

ПРИБАВУВАЊЕ ДЕВИЗИ 

1. Во Одлуката за признавање на определени 
работни организации наплатите во динари како ос-
новица за прибавување девизи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/66 и 52/67) во точката 1 став 2 одред-
бата под 2, зборот: „последното" се заменува со збо-
рот: „домашното", а зборовите: „на територијата на 
Југославија" се бришат. 

2. Во точката 5 став 2 зборовите: „поморскиот 
и речно-поморскиот" се заменуваат со зборовите: 
„поморскиот, речно-поморскиот и речниот". 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 24 Јануари 1971 година. 

Р. п. бр. 102 
3 јуни 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

282. 
Врз основа на членот 1316 став 4 од Законот за 

прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67 и 15/71), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ГРАЃАНИТЕ МОЖАТ 
ДА ВНЕСУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД 

СТРАНСТВО 

1. Југословенските граѓани, како и странци кои 
имаат живеалиште односно привремен престој по-
долг од три месеци во Југославија (во понатамош-
ниот текст: граѓаните и странците), можат да уве-
зуваат, внесуваат или примаат од странство (во 
понатамошниот текст: внесуваат) предмети што им 
служат на нивните лични. потреби и на личните 
потреби на членовите на нивното потесно семејство 
(брачен другар, деца и родители — ако живеат во 
заедничко домаќинство). 

2. Покрад предметите од точката 1 на оваа од-
лука граѓаните и странците можат да ги внесуваат 
и следните предмети: 

1) предмети за лична потрошувачка што ќе ги 
користат за потребите на своето домаќинство (те-
левизор, фрижидер, радиоапарат, машина за пе-
рење рубелина, ситки алатки, мотор за чамец, пи-
шувачха машина, тепих, мебел, ситни делови за 
моторни возила и сл); 

2) ситна земјоделска механизација и алат што 
служи за личка работа на сопствено земјоделско 
стопанство на нивното домаќинство, во количина 
која служи за потребите на едно земјоделско сто-
панство, чија поединечна царинска основица не ја 
преминува вредноста од 25 ООО динари (плуг, косач-
ка, брана, сеалка, трактор, копачка и сл. и резервни 
делови за нив); 

3) опрема која служи за вршење на дозволена 
со прописи дејност со лична работа (самостоен за-
наетчија, самостоен угостител, вршење на адвокат-
ски позив и др.), во количина која им служи на по-
требите на односната дејност а чија поединечна ца-

ринска основица не ја преминува вредноста од 
25.000 динари (машини, апарати, уреди, алати и др. 
и резервни делови за нив). 

3. Граѓаните и странците што внесуваат ситна 
земјоделска механизација и алат односно опрема 
од точката 2 под 2 и 3 на оваа одлука, се должни 
при внесувањето да и поднесат на царинарницата 
доказ дека вршат односна дејност. 

4. Граѓаните и странците се должни во случај 
на отуѓување на ситна земјоделска механизација 
односно на опрема од точката 2 под 2 и 3 од оваа 
одлука, отуѓувањето да му го пријават на надлеж-
ниот општински орган во рок од 30 дена од денот 
на отуѓувањето. 

5. Царинарницата на граѓаните и странците не-
ма да им дозволи внесување од странство на пред-
мети што не се наведени во точ. 1 и 2 од оваа од-
лука, туку со тие предмети ќе постапи според од-
редбите на чл. 50 од Царинскиот закон („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65, 15/67, 30/68 и 32/70). 

6. Граѓаните и странците, покрај предметите од 
точ. 1 и 2 на оваа одлука, можат да внесуваат и 
предмети за кои со членот 35 од Царинскиот закон, 
со членот 18 од Законот за царинската тарифа 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67. 54/67, 
9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70 и 25/70) и 
со други важечки прописи и меѓународни спогодби 
е предвидено ослободување од плаќање царина а 
во согласност со тие прописи односно меѓународни 
спогодби. 

7. Внесување на моторни возила од страна на 
граѓани се врши според одредбите на Одлуката за 
регулирање на увозот на моторни возила од страна 
на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/64, 
17/68, 25/68 и 31/68). 

8. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука дава, по потреба, Сојузната управа за ца-
рини. 

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

Р. п. бр. 103 
3 јуни 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Митја Рибичич, с. р. 

283. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за доде-

лување надоместок на резервните фондови на оп-
штините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко од резервниот 
фонд на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/71), во спогодба со Извршниот совет на Соци-
јалистичка Република Босна и Херцеговина и Из-
вршниот совет на Социјалистичка Република Хр-
ватска, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАДОМЕСТОКОТ ДОДЕ-
ЛЕЛ НА Р Е З Е Р В И Т Е ФОНДОВИ НА ОПШТИНИ-

ТЕ ДРШШ2, К ИИИ, СИЊ И РАЦКО 
1. Надоместокот во износ од 800.000 динари, кој 

со точката 1 од Одлуката за доделување надомес-
ток на резервните фондови на општините ,Црниш, 
Книн, Сињ и Гацко од резервниот фонд на феде-
рацијата им е доделен на резервните фондови на 
општините Дрниш, Книн. Сињ и Гацко, се распре-
делува, и тоа: 

Динари 
1) на Резервниот фонд на општината 

Дрниш - - - - - - - - 147.300 
2) на Резервниот фонд на општината 

Книн - - - - - . - - . - 191.300 
3) на Резервниот фонд на општината 

Сињ - - - - - - - - 274.500 
4) на Резервниот фонд на општината 

Гацко - - - - - - - - - 186.900 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 104 
3 јуни 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

284. 
Врз основа на членот 8 од Законот за извршу-

вање на сојузниот буџет за 1971 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И 
ОВЧО МЛЕКО ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 

ГОДИНА 
1. На работните организации што произведуваат 

кравјо или овчо млеко самите или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители (во 
понатамошниот текст: корисниците на премијата) 
им се исплатува премија: 

1) во износ од 0,30 динари за 1 литар кравјо 
или овчо млеко од сопствено производство; 

2) во износ од ОДО динари за 1 литар кравјо или 
овчо млеко произведено во кооперација со индиви-
дуални производители. 

2. Премијата од точката Д на оваа одлука се 
исплатува за кравјо млеко кое содржи најмалку 
3,2% млечна маст и за овчо млеко кое содржи нај-
малку 4% млечна маст, а кое корисниците на пре-
мијата ќе го продадат и испорачат од 1 јануари до 
30 јуни 1971 година на работните и други организа-
ции, како и за кравјо или овчо млеко кое корисни-
ците на премијата во тој период самите или во ко-
операција ќе го преработат или продадат на непо-
средните потрошувачи. 

За кравјо млеко кое содржи помалку од 3,2% 
млечна маст и за овчо млеко кое содржи помалку 
од 4% млечна маст не може да се остварува пре-
мија, ниту количините на таквото млеко можат да 
се пресметуваат на количини на млеко со 3,2% од-
носно 4?4 млечна маст заради остварување на пре-
мија. 

За кравјо млеко кое содржи повеќе од 3,2% до 
4,2% млечна маст се врши пресметување на коли-
чините на таквото млеко на количини -на млеко со 
3,2% млечна маст., 

За овчо млеко кое содржи повеќе од 4% до 6% 
млечна маст се врши пресметување на количините 
на таквото млеко на количини на млеко со 4% 
млечна маст. 

Кравјото млеко кое содржи повеќе од 4,2% млечна 
маст се пресметува како да содржи 4,2% млечна 
маст, а овчото млеко кое содржи повеќе од 6% 
млечна маст се пресметува како да содржи 6% 
млечна маст. 

3. Премијата за кравјо и овчо млеко од точката 
1 под 1 од оваа одлука им се исплатува само на 
оние корисници на премијата кои за сопственото 
производство на тоа млеко вовеле матично книго-
водство, селекција и контрола на продуктивноста 
на молзните крави и овци. 

Премијата за кравјо и овчо млеко од точката 
1 под 2 на оваа одлука им се исплатува само на 
оние корисници на премијата кои со индивидуал-
ните производители склучиле договор за производ-
ство и испорака (кооперација) на тоа млеко и кои 
за производство на кравјо и овчо млеко во коопе-
рација вовеле матично книговодство, селекција и 
контрола на продуктивноста на молзните крави и 
овци на кооперанти. 

4. Премијата за кравјо или овчо млеко од точ-
ката 1 под 1 од оваа одлука, се намалува за 0,05 
динари за 1 литар за млекото што не е разладено 
на температура од најмалку 120 С. 

5. Премијата за кравјо млеко од точката 1 од 
оваа одлука нема да се исплатува за млекото чие 
време на обезбојосување на метиленското синило 
изнесува помалку од 1 час. 

6. Премијата од точката 1 на оваа одлука се ис-
платува по поднесувањето на барањето за исплата 
на премијата, со тоа што корисникот на премијата 
е должен во рок од три месеци од денот на испла-
тата на премијата да поднесе доказ дека тој или 
купувачот односно нивните погони или продавници 
во тој рок оствариле премија од ОДО динари за 1 
литар на пресметана количина кравјо или овчо 
млеко КОЈ а се обезбедува согласно со републички 
пропис. Ако до истекот на рокот од три месеци не 
го поднесе тој доказ, корисникот на премијата е 
должен наплатената премија да ја врати во рок од 
понатамошни^8 дена. 

На корисникот на премијата што ја вратил пре-
мијата согласно ставот 1 од оваа точка, премијата 
ќе му се исплати дополнително ако до 30 јуни 1971 
година поднесе доказ дека тој или купувачот од-
носно нивните погони или продавници до тој рок 
оствариле премија од ОДО динари за 1 литар крав-
јо или овчо млеко која се обезбедува согласно со 
републички пропис. 

7. Премијата според одредбите на оваа одлука 
се исплатува од средствата распоредени на Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство во сојузниот бу-
џет за 1971 година — за интервенции во стопан-
ството. 

Во средствата од ставот 1 на оваа точка се со-
држани и средствата од кои се ^исплатува премија-
та за кравјо и овчо млеко според Одлуката за оп-
ределување премии за кравјо и овчо млеко во пр-
вото тримесечје на 1971 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/71). 

8. Одредбите на оваа одлука што се однесуваат 
на работните организации важат и за самостојните 
организации на здружен труд — правни лица во 
состав на работните организации. 

9. Се овластува сојузниот секретар за стопан-
ство да донесе, во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, поблиски прописи за начинот и по-
стапката за остварување на премијата од оваа од-
лука, како и да ја утврди документацијата што' ко-
рисниците на премијата треба да ја приложат кон 
барањето за премија. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за опреде-
лување премии за кравјо и овчо млеко во првото 
тримесечје на 1971 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/71). 

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

Р. п. бр. 107 
3 јуни 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

285. 

Врз основа на членот 8 од Законот за извршу-
вање на сојузниот буџет за 1971 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО 

ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА 

1. На работните организации што самите или 
во кооперација произведуваат волна или вршат про-
мет на волна им се исплатува премија за количи-
ните на волна од домашно производство продадени 
и испорачани од 1 јануари до 30 јуни 1971 година 
на работните организации што се занимаваат со 
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преработка или со извоз на волна непосредно или 
преку Сојузната дирекција За резерви на индус-
т р и с к и производи, како и за количините на волна 
од домашно производство што во ТОЈ период самите 
ќе ги преработат. 

, 2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 
1 kg испрана волна изнесува: Динари 

1) за волна мерино I класа 15,20 
2) за волна полумериио 1а класа 13,50 
3) за волна полумерино 16 класа 12,10 
4) за волна цигаја На класа 9,60 
5) за волна цигаја 116 класа 8,70 
6) за волна руда праменка Ш а класа 7,20 
7) за волна руда праменка III6 класа 6,60 

3. Премијата од точката 2 на оваа одлука ќе се 
исплатува од средствата распоредени на Сојузниот 
секретаријат за стопанство во СОЈУЗНИОТ буџет, за 
1971 година — за интервенции во стопанството. 

Во средствата од ставот 1 на оваа точка се со-
држани и средствата од кои се исплатува премијата 
за волната според Одлуката за определување пре-
мија за волна во првото тримесечје на 1971 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 8/71). 

4. Според одредбите на оваа одлука премија ќе 
им се исплатува и на самостојните организации на 
здружен труд — правни лица во состав на работ-
ните организации. , -

5. Се овластува сојузниот секретар за стопанство 
да донесе, во спогодба со сојузниот секретар за фи-
нансии, поблиски прописи за начинот и постапката 
за остварување на премијата од оваа одлука и за 
тоа што се смета како производство на волна во 
кооперација, како и да ја утврди документацијата 
што корисниците на премијата треба да ја прило-
жат кон барањето за премија. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определување 
премија за волна во првото тримесечје на 1971 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/71). 

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

Р. п. бр. 105 
3 јуни 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

286. 

Врз основа на членот 8 од Законот за извршу-
вање на сојузниот буџет за 1971 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПА-
МУК ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА 

1. На работните организации што се занимаваат 
со производство на суров памук или вршат откуп 
на суров памук од индивидуални производители, им 
се исплатува премија за количините на суров памук 
продадени и испорачани од 1 јануари до 30 јуни 
1971 година на работните организации што се зани-
маваат со преработка на памук, како и за коли-
чините на суров памук што во тој период самите 
ќе ги преработат. 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 1 
kg суров памук изнесува: 

^ Динари 
1) за памук I класа 0,60 
2) за памук II класа 0.55 
3) за памук III класа 0,50 

3. Премиите од точката 2 на оваа одлука ќе се 
исплатуваат од средствата распоредени на Сојузниот 
секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 
1971 година - - за интервенции во стопанството. 

Во средствата од ставот 1 на оваа точка се со-
држани и средствата од кои-се исплатува премијата 
за суров памук според Одлуката за определување 
премија за суров памук во првото тримесечје на 
1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/71). 

4. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат 
на работните организации важат и за самостојните 
организации на здружен труд — правни лица во 
состав на работните организации. 

5. Се овластува сојузниот секретар за стопан-
ство да донесе, во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, поблиски прописи за начинот и по-
стапката за остварување на премијата од оваа од-
лука, како и да ја утврди документацијата што 
корисниците на премијата треба да ја приложат 
кон барањето за премија. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за определу-
вање премија за суров памук во првото тримесечје 
на 1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/71). 

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

Р. п. бр. 106 
3 јуни 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

287. 
Врз основа на членот 8 од Законот за извршу-

вање на сојузниот буџет за 1971 година („Слулѕбен 
лист на СФРЈ", бр. 15/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 
ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ 
НА 1971 ГОДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВОТО И ШУМАРСТВОТО 
1. На стопанските оргагшзации што произведу-

ваат вештачки ѓубриња им се одобрува регрес за 
вештачкото ѓубре продадено и испорачано од 1 ја-
нуари до 30 јуни 1971 година на следните купувачи, 
и тоа: 

1) на работните организации што се занимаваат 
со земјоделство, шумарство, мелиорација на шумски 
и планински пасишта, со заштита на земјиштето од 
порои "и ерозии, со одгледување риби во слатководни 
рибници — за количините набавени за да ги вршат 
тие дејности сами или во кооперација со индиви-
дуални земјоделски производители; 

2) на работните организации што вршат огледи 
со ѓубриња и школување односно оспособување на 
кадри во земјоделството и шумарството — за коли-
чините потребни за изведување на огледите или на 
наставата; 

3) на работните организации за количините на-
бавени за понатамошна продажба на купувачите од 
одредбите под 1 и 2 на оваа точка и на домашните 
индивидуални земјоделски производители за обра-
ботка на земја во Југославија, под услов при фор-
мирањето на малопродажната цена на ѓубрето врз 
набавната цена да ја засметуваат пропишаната 
маржа; 

4) на домашни индивидуални земјоделски про-
изводители за обработка на земја во Југославија 
ако организациите што го произведуваат вештач-
кото ѓубре го продале вештачкото ѓубре по цени 
формирани според важечките прописи за цените 
и маржите. 

2. Регресот од оваа одлука се одобрува за 1 kg 
активна хранлива материја во следните износи: 
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Динари 
1) ка ј азотните ѓубриња од домашно произ-

водство, за 1 kg активна материја N — — 0,75 
2) каЈ фосфорните ѓубриња од домашно про-

изводство за 1 kg активна хранлива ма-
терија Р^Оѕ - - - - - - - - 0,67 

3) к а j мешаните и комплетните ѓубриња од 
домашно производство, за 1 kg активна 
хранлива материја: 
jvj — — — — — — — — — — — 0,75 
Р2О5 - - - - - - - - 0,67 

3. Количината-на активна хранлива материја за 
која се дава регрес се утврдува врз основа на ва-
жечките прописи за југословенските стандарди од-
носно прописите за состојките и другите особини 
на вештачките ѓубриња и за испитувањето на тие 
ѓубриња. 

Регресот за 1 kg активна хранлива материја во 
одделни видови ѓубриња од точката 2 на оваа од-
лука се одобрува под услов продажната цена на 
производителот на ѓубрињата одобрена на купува-
чите од точката 1 на оваа одлука да се намали за 
износот на регресот од точката 2 на оваа одлука 
и да се пресмета франко натоварено во вагон на 
железничката станица или во фабриката односно 
во нејзин погон или во камион во фабриката на 
производителот, или франко натоварено во брод од-
носно шлеп во пристаништето на производителот. 

4. За вештачкото ѓубре од увоз регресот се дава 
за ѓубрињата наведени во точката 2 на оваа одлука, 
односно за слични на нив вештачки ѓубриња, спо-
ред содржината на активната хранлива материја во 
вештачкото ѓубре. 

Регресот за вештачките ѓубриња од ставот 1 
на оваа точка се одобрува во височина на разли-
ката . помеѓу набавната цена на вештачкото ѓубре 
франко југословенската граница или cif на југо-
словенска лука (во која се содржани определените 
видови и височината на трошоците) наголемена за 
трошоците од границата односно луката до истовар-
ната С1 аница на купувачот, освен трошоците на 
возарината, - и одобрената продажна цена на исто-
то или слично вештачко ѓубре од домашно произ-
водство намалена за износот на регресот во смисла 
на точката 2 од оваа одлука. 

Регресот од ставот 2 на оваа точка не може да 
биде поголем од регресот што се дава за единица 
активна хранлива материја на соодветни вештачки 
ѓубриња од домашно производство. 

Пресметувањето и исплатувањето ма разликата 
од ставот 2 на оваа точка го врши Службата на 
општественото книговодство. 

5. Регресот за вештачки ѓубриња од увоз им се 
исплатува на увозниците за количините на вештач-
ки ѓубриња од точката 4 став 1 на оваа одлука, 
продадени и испорачани на купувачите од точката 
1 на оваа одлука од 1 јануари до 30 јуни 1971 го-
дина. 

6. Регресот од точката 2 на оваа одлука се ис-
платува само за вештачките ѓубриња што според 
својот квалитет им одговараат на важечките про-
ш к а за југословенските стандарди или на пропи-
сите за квалитетот односно за состојките и другите 
особини на вештачките ѓубриња. 

7. Регресот од точката 2 на оваа одлука се ис-
платува од средствата распоредени на Сојузниот 
секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 
1971 година — за интервенции во стопанството. 

Во средствата од ставот 1 на оваа точка со со-
држина и средствата од кои се исплатува регресот 
за вештачките ѓубриња според Одлуката за давање 
регрес при продажба на вештачки ѓубриња во пр-
вото тримесечје на 1971 година за потребите на 
земјоделството и шумарството („Службен лист на 
СФРЈ бр. 8/71). 

8. Одредбите на оваа одлука што се однесуваат 
на работните организации важат и за самостојните 
организации на здружен труд — правни лица во 
состав на работните организации. 

9 Со парична казна до 10 000 динари ќе се казни 
за прекршок работна организација или друго прав-

но лице што вештачкото ѓубре купено по цена на-
малена за износот на регресот според оваа одлука, 
го продава за цели противни на одредбите од 
точката 1 на оваа одлука. 

За прекршокот од ставот 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорното лице во работната организа-
ција или во друго правно лице со парична казна 
до 1.000 динари. 

10. Се овластува сојузниот секретар за стопан-
ство да донесе, во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, поблиски прописи за начинот и пос-
тапката за остварување на регресот од оваа одлука, 
за примената на одредбата од точката 1 под 4 на 
оваа одлука, за документацијата што треба да се 
приложи кон барањето за остварување на регресот, 
за начинот на определувањето на активната хран-
лива материја во вештачките ѓубриња и за начинот 
на пресметувањето на трошоците и за видот и ви-
сочината на трошоците што се признаваат при фор-
мирањето на набавната цена за вештачките ѓубриња 
од увоз 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да вален Одлуката за давање ре-
грес при продажбата на вештачки ѓубриња во прво-
то тримесечје на 1971 година за потребите на зем-
јоделството и шумарството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/71). 

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ4 . 

Р. п. бр. 108 
3 јуни 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибини1!, с р. 

288. 

Врз основа на точката 9 од Одлуката за опре-
делување премија за кравјо и овчо млеко во прво-
то полугодие на 1971 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/71), во спогодба со сојузниот секре-
тар за финансии, сојузниот секретар за стопанство 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО 

МЛЕКО ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 
ГОДИНА 

1. Работните организации и самостојните орга-
низации на здружениот труд — правни лица во 
состав на работните организации, што произведу-
ваат кравјо или овчо млеко сами или во коопера-
ција со индивидуални земјоделски производители 
(во понатамошниот текст' корисниците на преми-
јата), ја остваруваат премијата од точката 1 на Од-
луката за определување премија за кравјо и овчо 
млеко во првото полугодие на 1971 година (во по-
натамошниот текст: Одлуката) врз основа на бара-
ње за премка поднесено до Службата на опште-
ственото книговодство кај која имаат жиро-сметка. 

Како кравјо и овчо млеко од сопствено произ-
водство (точка 1 под 1 на Одлуката) се подразбира 
кравјо и овчо млеко што корисникот на премијата 
го произведува во сопствена режија. 

Како кравјо и овчо млеко произведено во коо-
перација со индивидуални земјоделски производи-
тели (точка 1 под 2 на Одлуката) се подразбира 
кравјо и овчо млеко произведено врз основа на 
претходно склучен договор за кооперација. 

2 Матичното книговодство и селекцијата и 
контролата на продуктивноста на молзните крави и 
овци (точка 3 на Одлуката) корисникот на преми-
јата ги води по стручно упатство од Југословен-
скиот земјоделско-шумарскл центар во Белград 
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3. Времето на обезбојосувањето на метиленеко-
fro синило во кравјо или овчо млеко се утврдува по 
методата Orli-Jensen, при што концентрацијата на 
метиленското синило е 7,5 r a t e на 1 милиметар 
млеко. 

Времето на обезбојосувањето на метиленското 
синило во кравјо или овчо млеко може да се утвр-
ди и со помош на таблетите BDH по британски 
стандард или по постапката на Млекарскиот ин-
ститут - Ораниенбург (ГДР). 

Ако кравјото или овчото млеко се продава и 
испорачува на друга организација, методите од ста-
ват 2 на оваа точка можат да се применат само по 
Спогодба на купувачот и корисникот на премијата 
- - продавачот. 

4. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага; 

1) фактура за извршената продажба на кравјо 
или овчо млеко односно потврда од корисникот на 
премијата за преработката н-а млекото во сопствен 
погон или ка ј кооперанти односно за продажбата 
на млекото во сопствен погон1 или преку своја про-
давница. Во оваа фактура односно потврда мора да 
биде назначен и процентот на млечната маст што 
го содржи млекото; 

2) доказ за испораката на продаденото млеко 
(товарен лист, отпратница и сл.), со датум на испо-
раката; 

3) потврда, издадена од органот определен со 
општиот акт на корисникот на премијата, во која 
е назначено кои количини кравјо односно овчо 
млеко за кои се бара премијата произлегуваат од 
сопствено производство, а кои од производство во 
кооперација со индивидуални земјоделски произ-
водители; 

4) пресметка на премијата, во кој-а се внесуваат 
податоци за продадените и испорачаните фактични 
и пресметани количини кравјо tii овчо млеко, изра-
зени во литри; 

5) препис од потврдата за воведување и уред-
но водење на матичното книговодство, селекцијата 
и контролата на продуктивноста на молзните кра-
ви и молзните овци, издадена од установа што се 
занимава со матично книговодство, селекција и 
ко,нтрола на продуктивноста на молзен добиток, оп-
ределена од страна на надлежниот републички од-
носно покраински орган; 

6) потврда издадена од органот определен со 
општиот акт на корисникот на премијата — за 
кравјо или овчо млеко произведено во кооперација 
дека со индивидуалните земјоделски производите-
ли е склучен договор за производство и преработка 
на млеко. Во оваа потврда мораат да бидат наведе-
ни броевите под кои договорите се заведени ка ј 
корисникот на премијата, ка,ко и датумот на склу-
чувањето на договорите; 

7) потврда, издадена од органот определен со 
општиот акт на корисникот на премијата, дека ис-
порачаното млеко содржело млечна маст, и тоа: 
кравјото млеко најмалку 3,2%, а овчото млеко нај-
малку 4%; 

8) потврда од купувачот, а за млеко што ко-
рисникот на премијата ќе го преработи сам или во 
кооперација односно ќе им го продаде на непосред-
ните потрошувачи — потврда, издадена рд органот 
определен со општиот акт на корисникот на пре-
мијата, дека млекото при испораката односно пре-
работката било разладено до најмалку 120 С, и де-
ка времето на обезбојосувањето на ,метиленското 
синило не изнесувало помалку од 1 час. 

Покрај исправите од ставот 1 на оваа точка, 
корисникот на премијата е должен да поднесе до-
полнително и доказ од точката 6 на Одлуката дека 
премијата ја остварил согласно со републичкиот 
односно покраинскиот пропис. 

5. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
на пресметувањето на премијата и приложената до-
кументација е исправно, го одобрува износот на 
премијата во корист на жиро-сметката на корисни-
кот на премијата, и тоа за кравјо млеко на товар 

на сметката бр. 608-630/1-1-1(213-03) - Сојузна пре-
мија за кравјо млеко од сопствено производство или 
на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1(213-02) -
Сојузна премија за кравјо млеко од кооперација, а 
за овчо млеко на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1 
(213-4) — Сојузна премија за овчо млеко од сопстве-
но производство или на товар на сметката бр, 
608-630/1-1-1(213-05) — Сојузна премија за овчо мле-
ко од кооперација. 

6. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални исправи (фактура, товарен 
лист и др.), тие мораат да бидат потпишани од ов-
ластени лица и на нив мора да биде втиснат печа-
тот на корисникот на премијата, а оригиналните 
исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секоја оригинална исправа ,од ставот 1 
на оваа точка која се поднесува на увид да назна-
чи дека премијата е исплатена. 

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

15 бр. 6417/1 
10 јуни 1971 година 

Белград 
Го заменува сојузниот 

секретар за стопанство 
сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

289. 

Врз основа на точката 5 од Одлуката за опре-
делување премија за волна во првото полугодие на 
1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/71), 
во спогодба со сојузниот секретар за финансии, со-
јузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО ПР-

ВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА 

1. Работните организации што самите или во 
кооперација произведуваат волна или вршат про-
мет на волна (во понатамошниот текст: корисници-
те на премијата), ja» остваруваат премијата од точ-
ката 2 на Одлуката за определување премија за 
волна во првото полугодие на 1971 година (во по-
натамошниот текст: Одлуката) врз основа на бара-
ње за премија поднесено до Службата на опште-
ственото киговодство ка ј која имаат жиро-сметка. 

2. Корисниците на премијата ја остваруваат 
премијата за количините на волна од сопствено 
производство или произведени во кооперација или 
за количините на купена волна од домашно произ-
водство, што им ги продале и испорачале на ра-
ботните организации што се занимаваат со прера-
ботка или, со извоз на волна непосредно или преку 
Сојузната дирекција за резерви на индустриски 
производи, како и за количините на таа волна што 
во тој период самите ги преработиле. 

Премијата се пресметува врз база на испрана 
волна. 

3. Како производство на волна во кооперација 
се подразбира производството на волна што се вр-
ши врз основа на писмен договор за производство 
и испорака на волна склучен помеѓу работната ор-
ганизација и индивидуалниот земјоделски произ-
водител со кој индивидуалниот земјоделски произ-
водител однапред се обврзува дека ќе произведе и 
испорача определена количина на волна, а работ-
ната организација се обврзува дека договорените 
количини на волна ќе ги преземе, ќе плати опре-
делена цена и ќе ги изврши и другите договорни 
обврски (давање аванс, укажување стручна помош 
и др.). 
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Договорот од ставот 1 на оваа точка со индиви-
дуалните земјоделски производители можат да го 
склучат производителските, трговските или други 
работни организации. 

4. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага: 

1) фактура односно копија на фактура за про-
дажбата на волна на работни организации што се 
занимаваат со преработка или со извоз на волна, 
непосредно или преку Сојузната дирекција за ре-
зерви на индустриски производи; 

2) доказ за испораката на волна (товарен лист, 
отпратница, потврда од купувачот за приемот на 
волната и сл); 

3) потврда, издадена од органот определен со 
општ акт на корисникот на премијата, дека испо-
рачаната волна произлегува од сопствено произ-
водство или од производство врз основа на договор 
за кооперација односно дека волната од домашно 
производ ство е купена; 

4) цертификат (атест) издаден од овластена ор-
ганизации за утврдување на квалитетот и ранд-
к?нот на волната, согласно југословенскиот стан-
дард JUS F.B1.011. Како овластена организација се 
сг-ета секоја организација регистрирана за вршење 
работи на испитување на квалитетот, која игла ус-
лови за испитување и утгрдување па квалитетот 
па голната; 1 

5; пресметка на премијата, во која се внесуваат 
следните податоци: назив на купувачот, класа на 
волната, број и датум на цертификатот, количина 
на непрана волна, продадена и испорачана по фак-
тура и број на фактурата, односно количина на па-
ноана волна преработена во свој погон, процент на 
рпндманот, нето-тежина на испрана волна пресме-
тана според цетрификатот, износ на премијата за 
е;;ен килограм волна и за вкупната количина на 
испрана волна. 

Ако волната самиот ја преработил, а пресмету-
вањето не го врши преку фактура, корисникот на 
премијата кон барањето за премија, наместо фак-
тура, прилага потврда издадена од органот опреде-
лен со општ акт на корисникот на премијата дека 
испраната волна ја употребил за преработка. Во 
оваа потврда корисникот на премијата ги внесува 
и податоците за количината на исправата волна, 
по класите, и за времето кога таа волна е прера-
ботена. 

5. Кога Службата на општественото книгово,д-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
на пресметувањето на премијата и приложената 
документација е исправно, го одобрува износот на 
премијата во корист на жиро-сметката на корис-
никот на премијата, а на товар на сметката бр. 
698-630/1-1-1 (212/2) - Премија за волна. 

6. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални исправи (товарен лист, от-
прамница и сл.), тие мораат да бидат потпишани од 
овластените лица и на низ мора да биде втиснат 
печатот на корисникот на премијата, а оригинал-
ните исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 
на оваа точка што се ,поднесува на увид да назна-
чи дека премијата е исплатена. 

7. Одредбите на оваа наредба за работните ор-
ганизации важат и за самостојните организации на 
здружениот труд — правни лица во состав на ра-
ботните организации. 

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

15 бр. 6418/1 . 
10 јуни 1971 година 

Белград 

290. 
Врз основа на точката 5 од Одлуката за опре-

делување премија за суров памук во ^првото полу-
годие на 1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/71), во спогодба со сојузниот секретар за финан-
сии, сојузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА. 
Њ Е НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК 

ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА 
1. Работните организации што се занимаваат со 

производство на суров памук или вршат откуп на 
суров памук од индивидуални производители (во 
понатамошниот текст: корисниците на премијата), 
ја остваруваат премијата од точката 2 на Одлука-
та за определување премија за суров памук во пр-
вото полугодие на 1971 година (во понатамошниот 
текст: Одлуката) врз основа на барање за премија 
поднесено до Службата на општественото книговод-
ство ка ј која имаат жиро-сметка. 

Корисникот на премијата ја остварува преми-
јата од точката 2 на Одлуката за сите количини 
суров памук од сопствено производство и за сите ко-
личини суров памук откупени од индивидуални произ-
водители, продадени и испорачани во првото полу-
годие на 1971 година на работни организации што 
се занимаваат со преработка на памук, како и за 
сите количини суров памук преработени во свој 
погон. , 

2. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага' 

1) фактура односно копија на фактура за про-
дажбата на суров памук; 

2) доказ за испораката на суров памук (товарен 
лист, отпратница и сл,); 

3) потврда, издадена од органот определен со 
општ акт на корисникот на премијата, дека испо-
рачаниот суров памук произлегува од сопствено 
производство односно дека е откупен од индивиду-
ални производители; 

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат 
податоци за количините изразени во килограми на 
продаден и испорачан суров памук, по класите, ка-
ко и износите на премијата по еден килограм и за 
вкупната количина. 

Ако корисникот на премијата суровиот памук 
од сопствено производство или од откуп од инди-
видуални производители го употреби за преработ-
ка во својот погон, а пресметувањето не го врши по 
пат на фактура, тој кон барањето на премија, на-
место фактура, прилага потврда, издадена од ор-
ганот определен со општиот акт на корисникот на 
премијата, дека суровиот памук го употребил за 
преработка во својот погон. Во оваа потврда треба 
да се внесат податоци за количините на суров па-
мук, по класите, употребен за преработка во својот 
погон. 

3. Како работни организации што се занима-
ваат со преработка на, памук од точката 1 на Од-
луката се сметаат стопанските организации што се 
занимаваат со егренирање на памук. 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во по-
глед пресметувањето на премијата и приложената 
документација е исправно, го одобрува износот на 
премијата во корист на жиро-сметката на корис-
никот на премијата, а н а т о в а р на сметката бр. 
608-630/1-1-1 (212/1) - Премија за суров памук. 

'5. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални исправи (товарен лист, от-
пратница), тие мораат да бидат потпишани од ов-
ластени лица и на нив мора да биде втиснат пе-
чатот па корисникот на премијата, а оригиналните 
исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секоја оригинална исправа од ставот 1 на 
оваа точка што се поднесува на увид да назначи 
дека премијата е исплатена. 

Го заменува сојузниот 
секретар за стопанство 

сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, с. р. , 
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6. Одредбите на оваа наредба за работните ор-
ганизации важат и за самостојните организации на 
здружениот труд — правни лица во состав на ра-
ботните организации. 

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
делот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

15 бр. 6419/1 
10 јуни 1971 година 

Белград 
Го заменува сојузниот 
секретар за стопанство 

сојузен секретар 
за надворешна трговија. 

Мухамед Хаџиќ, с. р. 

291. 
Врз основа на точката 10 од Одлуката за да-

вање регрес при продажбата на вештачки ѓубриња 
во првото полугодие на 1971 година за потребите на 
земјоделството и шумарството („Службен лист на 
СФРЈ ', бр. 25/71), во спогодба со сојузниот секре-
тар за финансии, сојузниот секретар з-а стопанство 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА РЕГРЕСОТ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШ-
ТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 
1971 ГОДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВОТО И ШУМАРСТВОТО 

1. Стопанските организации и самостојните ор-
ганизации на здружениот труд — правни лица во 
состав на стопанските организации, што произ-
ведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња (во по-
натамошниот текст: корисниците на регресот), го 
остваруваат регресот за вештачките ѓубриња од 
точ 2 и 4 на Одлуката за давање регрес при про-
дажбата на вештачки ѓубриња во првото полуго-
дие на 1971 година за потребите на земјоделството 
и шумарството (во понатамошниот текст: Одлуката) 
врз основа на барање за регрес поднесено до Служ-
бата на општественото книговодство каЈ која имаат 
жиро-сметка. 

2. Определувањето на активната хранлива мате-
рија на азот (N) и активната хранлива материја на 
фосфор (Р2О1) во единечни, мешани и комплексни 
ѓубриња се врши според Правилникот за минимал-
ните и максималните состојки и за другите особини 
на одделни видови вештачко ѓубре и за начинот на 
испитување на вештачко ѓубре („Службен лист на 
СФРЈ", бр 35/64 и 4/67). 

3. На корисниците на регресот им се одобрува 
регрес за вештачко ѓубре продадено непосредно на 
индивидуални земјоделски производители, под ус-
лов продажните цени на вештачкото ѓубре да ги 
формираат според важечките прописи за цените 
и маржите. 

Производителска односно увозничка организа-
ција на здружен труд во состав на стопанска орга-
низација, што произведува односно увезува веш-
тачко ѓубре, може на организацијата на здружен 
труд што го продава тоа ѓубре, а се наоѓа во состав 
на истата стопанска организација, да и го засмета 
ѓубрето најмногу по цена по која тоа ѓубре им го 
продава на други работни организации (нето фак-
турна цена). 

Организацијата за дружен труд што го продава 
вештачкото ѓубре ја формира цената според која 
вештачкото ѓубре им го продава на индивидуални 
земјоделски производители на тој начин што нето 
фактурната цена ја намалува за износот на регре-
сот а ја зголемува за износот на зависните трошо-
ци, па врз добиениот износ ја засметува маржата 
до пропишаниот износ. 

4. Кон барањето за регрес за вештачко ѓубре од 
домашно производство корисникот на регресот 
прилага: 

1) фактура односно копија на фактура за про-
дажбата на вештачкото ѓубре во која, покрај дру-
гото, мора да биде наведена продажната цена на 
ѓубрето по една тона, намалена за износот на рег-
ресот за вкупната количина, посебно за секој вид 
ѓубре, и назначено дека ѓубрето е од домашно про-
изводство и дека се продава по цени што се во со-
гласност со прописите за цените и маржите во про-
метот на вештачките ѓубриња, и дека вештачкото 
ѓубре купено по регресирани цени може да се ко-
ристи само за обработка на земја во Југославија; 

2) доказ за испораката на вештачкото ѓубре 
(товарен лист, отпрат-ница, исправа за преземањето 
и сл.). Ако како доказ се прилага отпратница или 
исправа за преземањето, таа мора да содржи' назив 
на купувачот, вид на ѓубрето и количина изразена 
во тони, потпис на овластеното лице на примателот 
и број на неговата лична карта, регистарски број 
на превозното средство со кое е превезено ѓубрето, 
ако ѓубрето е превезено, како и печат и потпис на 
овластеното лице на корисникот на регресот; 

3) препис на декларацијата од членот 8 на Пра-
вилникот за регистарот на вештачките ,ѓубриња и 
за декларирање на вештачките ѓубриња („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 36/64) - за испорачаното 
вештачко ѓубре; 

4) прес.метка од која се гледа износот на регре-
сот по едеп килограм активна хранлива материја 
и за вкупната количина, посебно за секој вид ак-
тивна хранлива материја. 

Како железничка станица на производителот 
на ѓубрето од точката 3 став 2 на Одлуката се под-
разбира и местоточна натоварот во вагон во фабри-
ката односно во нејзин погон. 

5. Кон барањето за регрес за вештачко ѓубре 
од увоз корисникот на регресот прилага: 

1) документација од точката 4 став 1 под 1 до 3 
на оваа наредба; 

2) документација со пресметка на трошоците од 
точката 6 на оваа наредба. 

Службата на општественото книговодство ка ј 
која корисникот на регресот има жиро-сметка ја 
пресметува разликата во цените и регресот од точ-
ката 4 ст. 2 и 3 на Одлуката. Пресметувањето на 
регресот за вештачкото ѓубре од увоз ка ј единеч-
ните ѓубриња, азотни и фософрни, се врши врз ос-
нова на негативната разлика помеѓу набавната це-
на по единица активна хранлива материја, наголе--
мена за сите трошоци од точката 6 на оваа наред-
ба, и продажната цена по единица активна хран-
лива материја на такво или слично ѓубре од до-
машно производство, намалена за износот на рег-
ресот — која за азотот (N) изнесува 2,25 динари а 
за фосфорната компонента (Р2О3) - 1,63 динари по 
еден килограм. 

За мешаните и комплексните ѓубриња од увоз 
височината на регресот се определува во смисла на 
одредбата на точката 3 од Одлуката за максимал-
ните цени и за начинот на формирањето на цените 
на вештачките ѓубоиња („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/71). 

6. При пресметувањето на разликата помеѓу на-
бавките цени на вештачкото ѓубре од увоз и про-
дажните цени на исто или слично ѓубре од домаш-
но производство намалени за износот на регресот, 
за формирањето на набавните цени Службата на 
општественото книговодство ќе му ги признае на 
корисникот на регресот: 

а) трошоците до југословенската граница, и тоа: 
1) вредноста на стоките по фактурата на стран-

скиот добавув,ач; 
2) осигурувањето на стоките, според полисата; 
3) возарината до југословенската лука, односно 

до првото место по преминувањето на југословен-
ската граница во кое се наоѓа царинарница; 

4) ефективните трошоци на натоварот, истова-
рот и претоварот до југословенската граница или 
лука; 

5) провизијата на странската банка; 
б) трошоците во Југославија, и тоа: 
1) провизијата на банката; 
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2) редовната камата на кредитите на вредноста 
на стоките франко југословенската граница, за пе-
риодот на користењето на кредитите, а најмногу 
до 90 дена од денот на почетокот на користењето 
на кредитите; 

3) трошоците на прегприј ати јата луки и при-
станишта, според важечката тарифа; 

4) шпедитерските трошоци, до 1,20 динари по 
една тона стоки, без оглед на видот на превозот 
(сувоземен или воден). Во овие трошоци се вклу-
чени и трошоците на шпедитерот околу прифаќа-
ње, депонирање и испраќање на вештачките ѓуб-
риња на купувачите; 

5) трговскиот рабат, кој се признава до висо-
чината на рабатот што го дава домашната инду-
стрија на ѓубриња за идентични ѓубриња. За ѓу-
брињата што не ги произведува домашната инду-
стрија рабатот се признава во иста височина како 
за слични ѓубриња од домашно производство, 

6) маржата според одредбите на Одлуката за 
маржите во прометот на вештачки ѓубриња (,,Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 7/69); 

7) трошоците на складирањето, до 35 динари по 
една тона стоки, ако за складирање на увозни) е ко-
личини вештачко ѓубре претходно е прибавена пи-
смена согласност од Сојузниот секретаријат за сто-
панство; 

8) царината според Законот за Царинската та-
рифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 
5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70 
и 25/70), како и трошоците за такси во врска со. ца-
ринењето според Основниот закон за администра-
тивните такси („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 
11/66, 54/67, 51/68 и 52/69), ако се платени; 

9) трошоците на пакувањето, до, 35 динари по 
една тона стоки, за непакувано вештачко ѓубре; 

10) ефективните трошоци на истоварот и на 
повторниот натовар на претегот, со спецификација 
на вагонот со кој е извршен претоварот; 

11) надоместокот што Службата на општестве-
ното книговодство ќе го наплати на име трошоци 
на пресметувањето на разликата во цените и на 
регресот; 

12) оигурувањето на стоките во Југославија, 
според полисата. 

7. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањата за регрес за вештач-
ки ѓубриња' од домашно производство и од увоз во 
поглед на пресметување на регресот и потполно-
ста на приложената документација се исправни, го 
одобрува износот на регресот во корист на жиро-
сметката на корисникот на регресот, и тоа: 

1) за вештачки ѓубриња од домашно произ-
водство — на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1 
(211) — Регрес за вештачки ѓубриња од домашно 
производство; 

2) за вештачки ѓубриња од увоз — на товар на 
сметката бр. 608-630/1-1-1 (211-01) - Регрес за ве-
штачки ѓубриња од увоз. 

8. Ако кон барањето за регрес се прилагаат пре-
писи на оригинални исправи (фактура и др.), тие 
мораат да бидат потпишани од овластените лица и 
на нив мора да биде втиснат печатот на корисни-
кот на регресот, а оригиналните исправи се подне-
суваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 
на оваа точка што се поднесува на увид да назначи 
дека регресот е исплатен. 

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

15 бр. 6420/1 
10 јуни 1971 година 

Белград 
Го заменува сојузниот 

секретар за стопанство 
сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

292. 

Врз основа на членот 17 ст. 2 и 3 од Законот 
за контролата на квалитетот на земјоделските про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65), во согласност со сојузниот секре-
тар за финансии, сојузниот секретар за стопанство 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕ-
СТОКОТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРО-

ИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

1. Во Наредбата за височината и за начинот на 
плаќање на надоместокот за преглед на земјодел-
ски производи наменети за извоз („Службен лист 
на ФНРЈ'4, бр. 33/60, 30/61, и 35/62 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/66 и 15/69) во точката 2 став 1 
бројот: „20" се заменува со бројот: „50". 

2. Во точката 3 ст. 1 и 2 бројот: „20" се заме-
рува со бројот: „50". 

3. Во точката 4 бројот: „400" се заменува со 
бројот: „10". 

4. Во точката 4а бројот: „1000" се заменува со 
бројот: „30". 

5. Во точката 5 ст. 1 и 2 бројот: „500" се заме-
нува со бројот: „20". 

6. Во точката 9 став 1 бројот: „8" се замену-
ва со бројот: „20", а бројот: „3" — со бројот: „5". 

Во ставот 2 бројот: „8" се заменува со бро-
јот: „15,ѕ. 

Во ставот 4 бројот: „500" се заменува со бро-
јот: ,ДО", а зборовите: „во бруто износ" се бришат. 

7. Во точката 10 став 2 бројот: „25" се заменува 
со бројот: „0,50". 

8. Во точката Па став 1 бројот: „500" се заме-
нува со бројот: „20". 

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Bp. 59G8/1 
18 мај 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

д-р Боривое Јелиќ, с. р. 

293. 

Врз основа на точката 6 од Одлуката за усло-
вите и начинот на користењето на средствата на 
сојузниот буџет за 1971 година за надоместоци за 
повластици во патничкиот сообраќај („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/71), во спогодба со сојузниот 
секретар за финансии, сојузниот секретар за сто-
панство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВОЗИ ВО 1971 
ГОДИНА ПО ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ 

СООБРАЌАЈ 

I. Општи одредби 

1. Надоместокот за извршените превози во 1971 
година по повластиците во патничкиот сообраќај, 
сообраќајните работни организации што вршат пре-
воз на патници во јавниот сообраќај (во поната-
мошниот текст: сообраќајните организации) го ос-
тваруваат со поднесување на барање за исплату-
вање на надоместокот по истекот на месецот во 
кој се извршени повластените превози. 



Страна 466 - Број 25 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 10 јуни 1971 

2. Кон барањето за исплатување на надои есто- в 
кот сообраќајните организации прилагаат списоци 
и збирни прегледи на извршените повластени пре- , 
вози, составени врз основа на издадените возни ис-
прави за повластено возење, со пресметка, како 
и рекапитул ац:ги на списоците и збирните прег-
леди. 

3. Збирните прегледи и р е к а т а п и т у л а ц и и т е што 
се прилагаат кон барањето за исплатување па на-
доместокот се составуваат според обрасците бр. 1 
до 4 и 6 до 8, што се отпечатени кон Наредбата за 
определување на поблиските услови и начинот па 
користење на средствата од сојузниот б.уџет за ис-
платување на надо.местокот за извршениве превези 
во 1967 година по повластиците во патничкиот соо-
браќај („Служен лист на СФРЈ", бр. 9'67), со тоа 
што во тие обрасци зборовите: „1967 година", во 
разлачно членување, се замолуваат со зборовиве: 
„1971 г о д и н а в о соодветно членување. 

4. Службата на општественото книговодство ГИ 
прегледува барањата за исплазување на надоме-

сТОКОТ' И пресметките, и кога ќе утврди д ех,: пре-
сметката е исправна а барањето за исплатувале на 
надоместокот основано, го одобрува износов на на-
доместокот во корнет на жиро-сметката на под-
носителот на барањето, на товар на сметката бр« 
608-630- '1-/1 Извршување на сојузниот бунат - по-
зиција 216 — надоместоци за повластено возеле. 

5. Службата на општественото книговодство ГОДИ 
евиденција по гранките на сообраќает за ИЗВРШЕ-
ните исплати на надоместокот во претходниот 
месец. 

II. Железнички сообракај 

6 За исплатување на надоместокот на желез-
ничките транспортни претпријатија Заедницата на 
Југословенските железници поднесува заедничко 
барање за сите претпријатија, кон кое ги прилага 
збирните прегледи и рекапитулациите според об-
расците бр. 1 до 4 и 6. 

7. Збирните прегледи се составуваат според ка-
тегоријата на корисниците на повластената и видот 
на повластицата, и тоа: 

1) за бесплатен превоз на членовите на Советот 
на федерацијата и на пратениците на Сојузната 
скупштина — на образецот бр. 1 — Збирен преглед 
бр. 1, во кој се назначуваат категоријата на корис-
ниците на повластицата, вкупниот број на корисни-
ците на повластицата, проценетиот број на патувања-
та за 1971 година,проценетиот просечен провозен пат, 
височината на редовната возна цена за едно па-
тување на проценетиот просечен провозен пат и 
вкупен износ на надоместокот за проценетиот број 
патувања (годишно и месечно), како и спогодба 
за проценувањето; 

2) за бесплатен превоз на народните херои, но-
сителите на орденот Караѓорѓеса ѕвезда со мелеви, 
Белиот орел со мечеви и Златниот медал на (Зби-
лиќ, носителите на ,.Партизанска споменица 1941", 
воените и мирновремепиге воени инвалиди и нив-
ните придружници, ужи-вателите на семејни инва-
лиднини и придружниците на слепи лица — на об-
разецот бр. 2 — Збирен преглед бр. 2, во кој се назна-
чуваат категоријата на корисниците на повласти-
цата, вкупниот број на превезените корисници на 
бесплатен превоз и вкупниот износ на редовната 
возна цепа за извршениот бесплатен превоз, и се 
потврдува дека збчглшот преглед е составен врз 
основа на податоците од благајничките евиденции 
на железничките станици PI патничките агенции 
за издадените возни билети за повластен превоз; 

3) за поединечни превози со повластица од 75% 
од редовната цена на превозот за народните херои, 
носителите на „Партизанска споменица 1941", воените 
и мирновремениго воени инвалиди (лични и семејни) 
и слепите лица — на образецот бр 3 — Збирен пре-
глед бр. 3, во кој се назначуваат категоријата на 
корисниците на повластица, вкупниот број на пре-
везените корисници на повластено возење, вкуп-
ниот износ на редовните возни цени, вкупниот на-

платен износ по возните билети и вкупниот износ 
па надоместокот, и се потврдува дека збирниот пре-
глед е составен врз основа на податоците од благај-
ничките евиденции па железничките станици и 
патничките агенции за издадените возни билети за 
повластен превоз; 

4) за бесплатен превоз на ортопедски колички 
и други ортопедски помагала на воените и мирно-

временитее воени инвалидитет и посмртните остатоци 
на лицата што и припаѓаат на таа категорија ко-
рне пини па повластица — на образецот бр. 4 —' 
Збирен преглед бр. 4, во кој се назначуваат пред-
метот па превозот, вкупниот број на превезениЈ,З 
пооткп и вкупните износи по. редовната возарина, 
и се потврдува ден.а збирниот преглед е составен 

врз основа на податоците од сметковните е в и д е -
ции на железничките станици и превозните ис-
прави. 

Врз основа на збирните прегледи од ставот 1 па 
оваа точка се составува рекапитулација на збирни-

те прегледи на образецот бр.6 — Рекапитулација 
на збирни прегледи. 

III Поморски, речен и друмски сообраќај 

8, Сообраќајните организации на п о м о р с к и , 
речен и друмскиот сообраќај своите барања 31 
исплатување на надоместокот ги поднесуваат 

посредно. Кон барањето за исплатување па надо-
месток сообраќајната ,организација е должна да 

ги приложи списоците е па извршените повластен i 
превози па сите категории корисници на повласте-
но возење, списокот на извршените превози на си-
те КАТЕГОРИИ корисници па повластено возење со 
повластица од 75% od редовната цена на превозот, 
списокот на извршените бесплатни превози на оо-
топедски колички и други ортопедски помагала на 
воените мирновремените воени инвалиди и на по-
смртните остатоци на лицата што и припаѓаат на 
таа категорија корисници на повластица, како и 
рекапитулација на податоците од списоците. 

9. Списоците наведени во точката 8 на оваа на-
редба треба да ги содржат следните податоци: на-
зив на сообраќајната организација, број на возната 
исправа на корисникот на повластицата, релација 
на извршениот превоз, износ наплатен на име на 
возната цена, износ на редовната возна цена и из-
нос што се бара на име надоместок. 

На крајот на секој список треба да се назначи 
вкупниот број на превезените корисници на пов-
ластица, вкупниот износ наплатен на име на пре-
возот, вкупниот износ по редовната возна цена и 
вкупниот износ што се бара на име надоместок. 

Врз основа на сите списоци од точката 8 1на 
оваа наредба се составува рекапитулација на спи-
соците на повластените превози, на- образецот бр. 
7 — Рекапитулација на списоци те на повластените 
ирев о ЈН. 

IV. Воздушни сообраќај 

10 Сообраќајните организации на воздушниот 
сообраќај своите барања за исплатување на надо-
м е с т о к ! ги поднесуваат непосредно. Кон барањето 
за исплатување на надо.местокот сообраќајната ор-
ганизација е "должна да ги приложи списоците на 
извршените повластени превози по видовите на4по-
властиците, и тоа' СПИСОК на извршените бесплатни 
превози, СПИСОК на извршените превози со повла-
стица од 50% и рекапитулација на податоците, од 
списоците 

11. Списоците наведени во точката 10 на оваа 
наредба треба да ги содржат следните податоци; 
назив на сообраќајната организација, релација па 
патувањето износ наплатен на име на возната це-
на. износ на редовната возна цена и износ што 13 
бара па име -надоместок. 

На компот на секој список треба да се назначи 
вкупниот број на превезените корисници на повла-
стица, вкупниот износ наплатен на име на превод 
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зот, вкупниот износ по редовната возна цена и 
вкупниот износ што се бара на име надоместок. 

Врз основа на сите списоци од точката 10 на 
оваа наредба се составува рекапитулација на спи-
соците на повластените превози, на образецот бр. 
8 — Рекапитулација на списоците на повластените 
превози. 

V. Завршна одредба 

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

10. Бр. 5767/1 
20 мај 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
д-р Боривое Јелиќ, с. р. 

294. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист 
на СФРЈ",„ бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, в / 6 8 , 13/69, 
31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71 и 21/71), во спо-
годба со сојузниот секретар за надворешна тргови-
ја, сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ КОН-
ТИНГЕНТ И ПОНИСКИТЕ ЦАРИНСКИ СТАПКИ 
ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1971 ГОДИНА 

1. На увозот на суровини и репродукциони ма-
теријали од ^долунаведените тарифни броеви од-
носно ставови на Царинската тарифа за 1971 годи-
на наместо царинските стапки предвидени во Ца-
ринската тарифа односно во Решението за опреде-
лување пониски царински стопи за стоките за кои 
е предвиден царински контингент („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/70, 22/70 и 18/71), ќе се примену-
ваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број Наименување Царинска 

стапка 

1 2 3 

Компири, семенски, до 3.000 тона Сл. 
Концентрат на олово, до 40.000 
тона Сл. 
Хромна руда, до 190.000 тона Сл. 
Калиум хлорид (56% до 62% 
КгО), до 350.000 тона Сл. 
Латекс течен природен, до 3.000 
тона Сл. 
Синтетечки каучук, до 26.000 
тона Сл. 
Синтетички латекс, до 4.100 тона Сл. 
Говедски и коњски кожи, освен 
телешки, до 30.000 тона Сл. 
Телешки кожи, до 3.000 тона Сл. 
Овчи и јагнешки кожи со волна, 
до 6.000 тона Сл. 
Овчи и јагнешки кожи без вол-
на, до 6.500 тона Сл. 
Козји и јарешки кожи, до 500 
тона Сл., 
Свински сурови кожи, до 8.000 
тона Сл. 
Други говедски делум штазени 
кожи, до 2.000 тона Сл. 

07.01/1 
26.01/66 

26.01/10а 
34.04 

40.01/4 

40.02/1 

40.02/2 
41.01/1 

41.01/2 
41.01/3 

41.01/4 

41.01/5 

41.01/6а 

41.02/2а-1 

41.04/1а Козји делум штавени кожи, до 
1 ООО тона Сл. 

41.04/2а Јарешки делум штавени кожи, до 
500 тона Сл. 

53.01/1 Волна масна или прана на плеќи-
те, од овци или јагниња, невлаче-
на и исчешла-на, до 30 микрони; 
база непрана, до 23.000 тона Сл. 

57.02/1 Влакна од манила, до 500 тона Сл. 
73.02/2д Фероволфрам, до 265 тона Сл. 
73.02/2е-1 Калциум-силициум до заклучно 

75% Si, до 1.100 тона Сл. 
73.02/2з Феро-хром, до 305 тона Сл. 
73.02/2и Феро-никел, до 340 тона Сл. 
73.02/2ј Феро-алуминиум, до 50 тона Сл. 
73.02/2к Други феролегури, до 1.005 тона Сл. 
74.01/3 и 4 Суров бакар (блистер) и бакар ра-

финиран, до 45.000 тона Сл. 
74.03/1а Бакарна жица со пресек над 

6 mm, која во Царинската тари-
фа е декларирана како прачка од 
нелегиран бакар, до 10.000 тона Сл. 

75.01/3 Никел необработен, до 900 тона Сл. 
7б.01/2а и б Алуминиум суров (необработен) во 

инготи, трупци, кекс и во лиени 
легури, до 27.000 тона Сл. 

79.01/2 Ц ш к суров, до 15.000 тона Сл. 
80.01/2 Кала ј суров, до 1.500 тона Сл. 
84.06 Авионски мотори (клипни) за сто-

панската авијација Сл. 
88 03/26 Делови за авиони на стопанската 

авијација , Сл. 
92.12/2 Магнетофонски ленти за потребите 

на филмот, радиото и телевизијата Сл. 

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

Бр. 3-4008/1 
24 мај 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

295. 

Врз основа на точката 3 од Решението за оп-
ределување 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 и 21/71), во спогод-
ба со сојузниот секретар за надворешна трговија, со-
јузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ГЛИНИЦА И АЛУМИНИУМ 

1. Во Решението за определувале пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за производ-
ство на глиница и алуминиум („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/70 и 18/71) во точката 1 се вршат 
следните дополненија: ' 
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1) по тарифниот број 84.17/1г се додава нов та-
рифен број, кој гласи: 

„84.17/1д Машини и уреди за разладување 
на материјали 
Ех. 
Уреди за разладување на глиница 
во текот на транспортот 10"; 

2) во тарифниот број 84.22/5д по петтата али-
неја се додава нова алинеја, која гласи: 

,,— Уреди за пневматски транс-
порт на глиница 10". 

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

Бр. 3-4870/2 
в мај 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за по-
стапката за утврдување на процентот на истроше-
носта на предметите што југословенски држав-
јани и странски државјани со живеалиште во Ју-
гославија ги увезуваат, внесуваат или примаат од 
странство, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/71, се поткраднала долунаведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ИСТРОШЕНОСТА 
НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ 
ДРЖАВЈАНИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ СО 
ЖИВЕАЛИШТЕ ВО ЈУГОСЛАВИЈА ГИ УВЕЗУ-

ВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ ПРИМААТ 
ОД СТРАНСТВО 

Во точката 1 наместо зборовите: „странски во-
зила4 треба да стои: „моторни возила". 

Од Сојузната управа за царини, Белград, 2 ју-
ни 1971 година. 

у к а з и 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 
СУДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 

СУДАН 

1 
Се отповикува 
Гојко Жарковиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија во Демократска 
Република Судан. 

I I 
Се назначува 
Љубомир Дрндиќ, досегашен советник во Со-

јузниот извршен совет, за извонреден и ополномо-
штен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Демократска Република 
Судан. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 8 
26 мај 1971 година. 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

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 одлу-
чува да се одликуваат за заслуги и постигнати ус-
песи во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алексиев Александар, Андреевски Александар, 
Џелал Туна, Муртеза Пеза, Ивановски Србо; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Адем-Мухарем Емине, Али Екрем, Ћосевски 
Стефан, Данаилов Димитар, Грков Александар, Ка-
цаволу Евгениј а, Малевска Параскева, Митовски 
Ефтим; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андреев Благоја, Анчевски Александар, Арсов-
ски Томе, Бивановски Димче, Бојаџиев Драган, 
Болиновски Генади, Чоловић Блага, Давидовски 
Бранко, Димовски Стево, Георгиев Ђоко, Катнић 
Љубомир, Мајсторов Борис, Мерџан Хасан, Минова 
Ана, Мирчевска Милица, Николова Оливера, Пат-
чева-Топукова Олга, Пеневски Благоја, Петровски 
Киро, Прличков Благоја, Серафимовски Томе, Ста-
невски Драги, Станковић Миле, Стефановски Бла-
гој, Стрмбов Стојан, Варналиев Ангел, Зиглин Сте-
фан, Жужеловски Илија; 

за заслуги на делото ширење на братството и 
единството меѓу нашите народи 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Угриновски Круме, Неџати Зекри ја, Поповски 
Панде; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Каранфилов Наум, Костовски Крсто, Морина«« 
Селман Ремзија, Канчевски Ангел, Прокопиева-Па-
унова Бранка, Станковски Владо, Сугарева Анаста-
сија, Тасевска Надежда, Угринов Евгение, Зафи-
ровски Методија. 

Бр. 252 
23 декември 1969 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 одлу-
чува да се одликуваат за заслуги и постигнати ус-
песи во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Вуловић Николе Тихомир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Антонијевиќ Раденка Миодраг, Цветић Милора-
да Михајло, Игњатовић Харалампије Боривоје, Иг-
њатовић Александра Никола, Ковачевић Николе 
Хорђе, Лалић Владе Миливоје, Михајловић Живо-
т н а Ж И В О Ј И Н , Мијатовић Сретена Миливоје, Ми ку-
лец Јована Јосип, Поповић Јоце Бранко, Поповић 
Александра Станиолав, Симоновиќ ЈБубомира Дра-
гиќ Таикосић Божидара Драгомир, Ванцагић Јефте 
Марјан; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алић Луке Шиме, Будимир Стевана Томислав, 
Цветковик Ивана Стево, Чолаковић Милосава Бо-
гомир, Фунарић-Пивљаковић Нићифора Љубица, 
Гајић Илије Владисав, Хаџиомеровић-Хрбенић Ру-
ши да Бехија, Илић-Панић Душана Стана, Илић Ра-
дула Владимир, Јовановић Радивој а Милош, Јова-
новић Цветка Стојан, Клеменчић Јосипа Јосип, Нађ 
Фрање Фрањо, Нимац Стјепака Шиме, Новаковић 
Максима Ђорђе, Обреновић-Андонова Трипува Ма-
рија, Опалић Луке Јова«, Орлић Николе Милан, 
Оштрић Шимице Бранко, Па в чица Ада м.а Илија, 
Петровић Миленка Владимир, Рађшонић Саве 

Славко, Рајачић Милоја Драган, Станимировић-Жи-
вановић Тодора Гордана, Стоиловић Стојана Чедо-
мир, Стојановић Душана Сречко, Василевски Панче 
Благоје, Возел Фрање Вилим, Вуковић Витомира 
Загорка. 

Бр. 249 
22 декември 1969 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 одлу-
чува да се одликуваат за особен^ заслуги во из-
градбата и јакнењето на оружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
за особени успеси во раководењето со воените еди-
ници, во нивното зацврстување и оспособување за 
одбраната на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Бунда л о Мирка Мла-
ден, Мандић Боша Бориша; 

санитетскиот полковник: Лазовић Божа Милан; 
пешадискиот полковн-ик: Вудовић Спасоје Жив-

ко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

артилерискиот мајор: Ђуровић Боже Владимир; 
пешадискиот мајор: Крстић Здравка Радомир; 
инженерискиот мајор: Живадиновић Будимира 

Хранислав; 
пешадиските капетани I класа: Аксентијевић 

Бранислава Живомир, Јовановић Николе Лакић, 
Поповић Мирка Радисав, Сазељић Васа Бранко; 

за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето постојат полет заради остварување 
на поставените "задачи во единиците со кои рако-
водат, како и за создавање услови за постигање на 
исклучително добри успеси -во сво-ите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадискиот полковник: Поповић Пунише Ва-
сшшје; 

пешадиските мајори: Гошов ић Бој ина Милош, 
Перовић Спасоја Душан, Радованац Ристе Милан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорот на градежна служба: Јоковић Арсенија 
Раде; 
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интендантскиот капета,н I класа: Ђукић Јована 
Никола; 

пешадиските капетани: Лукић Милије Саво, 
Нинковић Мирка Јово; 

техничкиот капетан: Петровић Миодрага Ми-
лан; 

пешадискиот поручник: Јованић Мирка Ж а р -
ко; 

техничкиот поручник: Пећинар Боривоја Петар; 
артилерискиот поручник: Топаловић Петра Не-

мања; 
инженерискиот поручник: Велиновски Петруша 

Симо; 
артилерискиот потпоручник: Алексић Раде Ми-

рољуб; 
пешадиските потпоручници: Крпић Бранка Дра-

гојло, Младеновић Неделка Петар, Стојановић Ж и -
во јина Станојко; 

техничките потпоручнмци: Ристић Милана Ми-
лорад, Темелков Ђорђа Петре; 

заставникот на финансиската служба: Грозда-
новић Димитрија Миодраг; 

заставниците на административна служба: 
Марковић Благоте Душан, Сладовић Душана Петар; 

техничкиот заставник: Мирановић Петка Нас-
тадин; 

интендантскиот заставник: Петричевић Машана 
Саво; 

интендантскиот постар водиник I класа: Бош-
њак Шћепана Љубо; 

постариот водник I класа на административна 
служба: Ђуровић Марка Радован; 

пешадискиот постар води,ник I класа: Крстић 
Драгутина Милутин; 

техничкиот постар водник I класа: Мушовић 
Радована Јован; 

постариот водник I класа на сообраќајна служ-
ба: Пајовић Пере Радислав; 

морнаричкотехничкиот постар водник: Дапче-
вић Вида Новак; 

пешадиските постара воденици: Џевердановић 
Јанка Миливоје, Ераковић Тодора Миливоје, Спа-
сић Прокопа Видоје; 

техничкиот постар водн,ик: Шабановић Фејзе 
Вехбија; 

пешадискиот водник I класа: Цветановски Бла-
же Наце; 

водникот I класа на оклопни единици: Марић 
Косте Недељко; 

воениот службеник IV класа на административ-
на служба: Јовановић Божа Миладин; 

воениот службеник V класа на административ-
на служба: Фрљукчић Омера Ахмет; 

санитетскиот воен службеник V класа: Кри-
жанац Николе Јованка; 

возниот службеник IX класа на адм,инистратив-
на служба: Иличковић Зефе Мато; 

за примерна работа на развивањето полет за 
^остварување на поставените задачи, како и за по-

кажување старешииски и војнички особини што им 
служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

постариот водник на АБХ одбрана: Маршжовић 
Ж И В О Ј И Н а Драгољуб; 

техничкиот постар водник: Обровић Радоша 
Ж,ивота; 

постарите воденици за врска: Симанић Љубоми-
ра Милинко, Вулетић Владимира Станимир; 

пешадискиот постар водник: Стјепа,новић Боже 
Ђуро; 

пешадискиот водник I класа: Салиховић Алије 
Џевад; 

пешадискиот водник: Рибач Вошка Раде; 
санитетскиот воен службеник VIII класа: Тир-

нанић Станоја Бранка; 

за особени заслуги во познавањето и вршењето 
на војничките должности и за примерно војничко 
држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

постариот водник I класа на административна 
служба: Вулевић Милете Бранислав. 

Бр. 230 
22 декември 1969 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 Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат по повод дваесетгодишни-
ната' од постоењето и работата, а за особени заслуги и 
постигнати успеси на културното дејствување во 
духот на ширење и развивање на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО ЗО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Народно позориште — Тузла; 

за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата ^ 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Зорановић Радослав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Благојевић Саво, Митровић Миодраг, Омерба-
шић Мехмед, Селимовић Мирза; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Адемовиќ Хифзија, Церовић Радомир, Чурчић 
Јозо, Гудовић Вла,дислав; ' 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анђелић Крсто, Божић Јурица, Царапина Ан-
то, Цвијановић Марко, Чамџић Мехмед, Чаушевић 
Јусуф, Драгић Триво, Душек Честмир, Филиповић-
-Јовичић Јованка, Хоџић-Мехић Мехо, Јарић Мар-
ко, Крешевљаковић Фата, Мачак Алија, Малешевић 
Јово, Матијић Душко, Митровић Владимира, Обхо-
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ђаш Мухамед, Радић Доко, Спасојевић Анђелко, 
Шепић Надан, Терзин Атиф, Тумбић Салих; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Лаловић Драго, Ризвић Ибрахим; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Беговић Јусуф, Блажевац Иван, Бркић Мех-
мед, Ћеримагић-Садовић Нафиза, Џехверовић Ек-
рем, Фазлић Ибрица, Галичић Дика, Гргић Илија, 
Јањић Маријан, Јазвић Иван, Јовић Стана, Јурко-
вић Милан, Кнежевић Саво, Матош Владимир, 
Оруч 'Камил, Панић Радинка, Поповић Бранислав, 
Силахић Аид, Спахић Мурат, Шабановић Абид, 
Тодоровић Милош, Зрилић Дмитар. 

Бр. 47 
24 март 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 одлу-
чува да се одликуваат по повод дваесетгодишнината 
од постоењето и работата, а за особени заслуги и 
постигнати успеси на развивањето и омасовување-
то на атлетскиот спорт 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Атлетското друштво „Кладивар" - Цеље; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Кебер Станислав; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Амброжић Андреј, Хумар Фрањо, Јелерчић 
Мирко, Клањшчек Валентин, Кокељ Јожеф. Ко-
виц Алберт, Мараж Симон, Мавец Јанез, Рогеља 
Карел, Симчић Антон, Велушчек Франц; 

за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со КОЈ а се придонесува на општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Чучић Јожеф, Фајдига Иван, Гашпершич Га-
бриел, Ковачич Лео, Сочан Јулиј; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бремец Јоже, Чертнац Јернеј, Домитрович др 
Винко, Дурчић Оскар, Хумар Штефан, Јордан Вин-
ко, Коци јан Франц, Корсич Бернард, Мартинуч 
Франц, Мужић Мирослав, Окорн Алојз, Пахор 
Франц, Павлетић Јожеф, Стражар Иво, Тртник 
АЛОЈЗ , Тртник Антон, Видмар-Кобал Хед вика, 
Жижмонд Феликс; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Церар Франц, Франчепшин Хилариј, Гољев-
шчек Штефан, Лебез др Драго, Ленардич Петар, 
Мозетич Франц, Омахен Јоже, Видергар Антон; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хумар-Пожар Мајда, Јарц Јоже, Југ Карол, 
Кочевар Станислав, Крашовец Јоже, Липник Јан-
ко, Огризек Зора, Пантар Алојз, Сигулин Антон, 
Штрумељ Карел, Торкар Стане, Вршник Алојз; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бержан Маријан, Бидовец Иван, Брумат Лиди-
ја, Дерман Николај, Фурлан Франц, Кноп Војтех, 
Коцијанчич Антон, Копитар-Петауер Полдка, Ку-
мар Марија, Ласић Алојз, Марушић Алојз, Мозе-
тич Ангела, Павлин Иван, Светлич Роман, Шавли 
Лудвик, Шубиц-Пенгал Алма, Шулигој Домини-к, 
Тавчар Зорка, Терлеп инж. Матија, Wagner Janko, 
Вогрич Марија, Волк Људмила, Знидарчич Мирко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрахамзберг Адолф, Блажић Алојз, Бобовник 
Михаел, Божић-Чрнац Милка, Божинев Алексан-
дер, Бриц Бранко, Цергољ Јулиј, Цибиц Mr. ph. 
Нада, Цвитковац Тодор, Черин др Лилиа, Дебевц 
Јанез, Diacci инж. Лојзе, Добриха Август, Добрила 
Еди, Доленц Франц, Гомољ Богомир, Грахл Иван, 
Грижон Виљем, Хечимовић Славољуб, Херков-Ве-
ниер Лидија, Иванчић Франц, Јакопич Бернард, 
Јежовник Франц, Кетиш Станко, Клавж Франц, 
Клеменц Драга, Копше Хериберт, Корбар инж. Вид, 
Котник Александер, Ковачић Бојан, Креух Руди, 
Лотрич Павел, Матко Штефан, Мешко Мартин, 
Михелчич Иван, Миховец Франц, Милич Франц, 
Мојмас Бруно, Новак Матевж, Почкај Јоже, Поч-
ка ј Миро, Рудолф Миро, Ѕ-аѕѕо Иван, Settomini Ego-
пе, Север Милада, Сфилигој Елио, Скок Пеица, 
Смодиш Феликс, Шмид Стане, Штромајер Фрањо, 
Шулер Виктор, Трабос Енгелберт, Трампуш-Јакоп-
чич Марија. Трплан Август, Укмар Драго, Урањек 
Марија, Видмар Франц, Врбњак Лудвик, Вучер 
Мартин, Забавите Милан, Завашник-Луштрик Ма-
рија, Земљич Владимир, Желе-Требец Олга, Ж и -
дан Антон, Жилник Минка; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 
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СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Дом јан Аница, Хорват Јожеф; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ајд Павлина, Амброжич-Тревен Павла, Божић 
Драго, Цурк Винко, Чеховин-Видмар Вера, Черне 
Павла, Грегорич Маријан, Хајшек-Бајжељ Слав-
ка, Халиловић-Бабник Иванка Ипавец Миро, 
Јакин Валтер, Јерман-Коцијанчич Војка, Клав-
жар Стане. Кристан Виктор, Лешник Франц, 
Левовник Јоже, Липолд Ро'ика, Лочнишкар др 
Андреј, Маковец-Кебер Аница, Марах Павел, 
Меса рич Маријан, Мешко Владо, Новак Мартин, 
Нучич Јоже, Петровић Вили, Пипал Бранко, Пла-
вец Алојз, Подбрежник Винко, Прејац Иван, Про-
дан Марјан, Рихтер Леополд, Робник Виктор, Скок 
Штефан, Шерц Вили, Шторман Албин, Вебер Јер-
неј, Вебер-Церовшек Мајда, Винкшел Иван, Заго-
де Јанко. 

Бр. 91 
20 мај 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 одлу-
чува да се одликува за заслуги во развивањето и 
зацврстувањето на пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и Либиската Арапска Република 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

АП Sunni Muntasser, извонреден и ополномо-
штен амбасадор на Либиската Арапска Република 
во Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија. 

Бр. 109 
23 јуни 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

278. Закон за дополнение на Законот за деви-
зното работење — — — — — — — 457 

279. Одлука за измена на Одлуката за про-
должување на важењето на Одлуката за 
височината на износите до кои овласте-
ните банки во 1970 година можат да ко-
ристат кредити во странство и да бидат 
гаранти по кредитните работи со стран-
ство — — — — — — — — — — 457 

Страна 
280. Одлука за измена на Одлуката за утвр-

дување на посебниот износ на глобал-
" ната девизна квота за 1970 година за 
увоз на определени производи — — — 457 

281. Одлука за измени на Одлуката за приз-
навање на определени работни организа-
ции наплатите во динари како основица 
за прибавување девизи — — — — — 458 

282. Одлука за условите под кои граѓаните 
можат да внесуваат определени предмети 
од странство — — — — — — — 458 

283. Одлука за распределба на надоместокот 
доделен на резервните фондови на опш-
тините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко — 458 

284. Одлука за определување премија за крав-
јо и овчо млеко во првото полугодие на 
1971 година - — — — — — — — 459 

285. Одлука за определување премија за вол-
на во првото полугодие на 1971 година - - 459 

286. Одлука за определување премија за су-
ров памук во првото полугодие на 1971 
година — — — — — — — — — 460 

287. Одлука за давање регрес при продажбата 
на вештачки ѓубриња во првото полуго-
дие на 1971 година за потребите на зем-
јоделството и шумарството — — — — 460 

288. Наредба за начинот и постапката за ос-
тварување на премијата според Одлуката 
за определување премија за кравјо и 
овчо млеко во првото полугодие на 1971 
година — — — — — — — — — 461 

289. Наредба за начинот и постапката за ос-
тварување на премијата според Одлука-
та за определување премија за волна во 
првото полугодие на 1971 година — — 462 

290. Наредба за начинот и постапката за ос-
тварување на премијата според Одлука-
та за определување премија за суров па-
мук во првото полугодие на 1971 година 463 

291. Наредба за начинот и постапката за ос-
тварување на регресот според Одлуката 
за давање регрес при продажбата на веш-
тачки ѓубриња во првото полугодие на 
1971 година за потребите на земјоделство-
то и шумарството — — — — — — 464 

292. Наредба за измени на Наредбата за висо-
чината и за начинот на плаќање на на-
доместокот за преглед на земјоделски 
производи наменети за извоз — — — 465 

293. Наредба за начинот и постапката за под-
несување барање за исплатување на на-
доместокот за извршените превози во 
1971 година по повластиците во патнич-
киот сообраќај — — — — — — — 465 

294. Решение за определување на царинскиот 
контингент и пониските царински стапки 
за увоз на суровини и репродукциони ма-
теријали за 1971 година — — — — 467 

295. Решение за дополнение на Решението за 
определување пониски царински стопи за 
специфична опрема за производство на 
глиница и алуминиум — — — — — 467 

Исправка на Упатството за постапката за ут-
врдување на процентот на истрошеноста 
на предметите што југословенски држав-
јани и странски државјани со живеалиш-
те во Југославија ги увезуваат, внесу-
ват или примаат од странство — — — 468 

Одликувања — — — — — — — — — 468 

Меѓународни договори — — — — — — 365 
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