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106. 107. 

Врз основа на чл. 5 и 18 став 2 од Законот за 
кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66 и 24/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ВО 
1972 ГОДИНА НЕ МОЖАТ ДА ГИ АНГАЖИРААТ 
КОГА ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИ ПО СТРАНСКИ 
КРЕДИТИ И ЗА НЕТОВАРЕЊЕ НА ДЕВИЗНИОТ 
И КРЕДИТНО-ГАР АКЦИСКИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ 
НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ СО КРЕДИТИ И ГА-
РАНЦИИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ВОЗДУШНА-

ТА ФЛОТА 

1. Овластената банка што користи кредити во 
странство или дава гаранции по кредити што работ-
ните организации ги склучуваат во странство, за 
реализација на програмата на модернизација на 
превозните капацитети на цивилниот воздушен соо-
браќај во 1972 година, а според дозволите за увоз 
на авиони издадени за 1972 година, е должна до-
дека обврските по тие работи траат да држи не-
ангажиран дел на девизи од својот кредитен фонд 
и девизи депонирани ка ј неа со отказен рок по-
долг од една година, и тоа во височина од l'Vo од из-
носот на обврската односно остатокот на обврската 
по кредитот што го користи или за кој дава гаран-
ција ако кредитот се отплатува во повеќе рати. 

2. Странските кредити од точка 1 на оваа одлу-
ка, како и гаранциите по тие кредити, не ја това-
рат височината на износот одреден со посебни со-
јузни прописи до кој овластените банки можат да 
користат кредити во странство и да даваат гаран-
ции по кредитните работи со странство во 1972 го-
дина. 

3 Овластената банка може да користи кредити 
во странство или да дава гаранции ако претходно 
утврди дека работната организација — корисник на 
кредитот обезбедува во целост средства потребни 
за отплатување на кредитите склучени за реализа-
ција на програмата од точка 1 на оваа одлука, како 
и за порано склучените и користените кредити за 
набавка на превозни капацитети на цивилниот воз-
душен сообраќај. 

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

P. п. бр. 28 
2 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 52 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, 15/71, 25/71 и 33/71) Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СТОКОВНИОТ КОНТИН-

ГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО 1972 ГОДИНА 

1. Стоковниот контингент до кој корисниците на 
злато во 1972 година можат да купуваат непре-
работено злато од производителите на злато во 
Југославија или во странство, се одредува во коли-
чината, и тоа: 

во килограми 
1) за заботехнички цели 1100 
2) за научни цели 10 
3) за потребите на индустријата 1600 
4) за потребите на занаетчиството 1115 

Работните организации — производители на 
злато во Југославија за потребите на преработката 
на злато во своите организации, покрај количините 
на злато од најмалку 500 килограми од стоковниот 
контингент одреден во одредбата под 3 на став 1 
од оваа точка, можат да користат уште и 50°/о од 
количината на зголеменото производство на злато 
во 1972 година — во однос на производството на 
злато во 1971 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р п. бр 29 
1 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

108. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за во-
ената обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69 и 
13/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМОТНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СВОЈСТВОТО 
НА ЕДИНСТВЕН ХРАНИТЕЛ НА СЕМЕЈСТВОТО 

1. Во Одлуката за имотните услови за призна-
вање на својството на единствен хранител на се-
мејството („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/71) точ-
ка 2 се менува и гласи: 
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„2. Ако семејството на регрутот-обврзник од-
носно на војникот од точка 1 став 1 на оваа одлука 
остварува истовремено катастарски и друг приход, 
кој поединечно, по член на семејството, не ги пре-
минува износите од точка 1 став 1 на оваа одлука, 
годишниот катастарски приход се дели со 12 и 
добиениот износ се собира со другиот месечен при-
ход. Ако вака добиениот збир на ДЕата прихода не 
изнесува повеќе од ЗОО динари месечно по член на 
семејството, регрутот-обврзник односно војникот ги 
исполнува имотните услови за признавање на свој-
ството единствен хранител на семејството." 

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

P. п. бр. 30 
2 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

109. 

Врз основа на член 25 став 1 и член 32 став I 
точка 1 од Основниот закон за општествените сто-
ковни резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/68), 
на предлог од Советот на Сојузната дирекција за 
резерви на индустриски производи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАД-
БА НА СКЛАДСВ ПРОСТОР ЗА СМЕСТУВАЊЕ 
И ЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ И ПАЗАРНИ СТО-
КОВНИ РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗ-

ВОДИ ВО 1972 ГОДИНА 

1. Се утврдува Програмата за изградба на скла-
дов простор за сместување и чување на постојани 
и пазарни стоковни резерви на индустриски произ-
води во 1972 година, што ги врши Сојузната дирек-
ција за резерви на индустриски производи, во вред-
ност од 40.000.000 динари. 

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

P. п. бр. 31 
2 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Еиедиќ, е. р. 

НО. 

Врз основа на член 25 став 1 од Основниот 
закон за општествените стоковни резерви („Служ-
бен лист наг СФРЈ", бр. 40/63), на предлог од Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА 
СКЛАДОВ ПРОСТОР ВО 1972 ГОДИНА ЗА СМЕ-
СТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕ-
ЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Од средствата предвидени со Финансискиот 
план на стоковните резерви на федерацијата во 

Четврток, 3 март 1972 

прехранбени производи во 1972 година за изградба 
на складов простор во износ од 100,000.000 динари, 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи може да употреби, и тоа: 

1) износ од 50,000.000 динари — за учество во 
кредитирањето на изградбата на силоси и други 
складови за сместуваше и чување на жито; 

2) износ од 50>000.000 динари — за учество во 
кредитирањето на изградбата на ладилници, раз-
ладни магацини и други складови за сместување и 
чување на месо, маснотии, шеќер и други земјодел-
ски прехранбени производи. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произво-
ди ќе и ги даде на онаа деловна банка што ќе по-
нуди најповолни услови. Со договорот за давањето 
на средствата ќе се одредат, согласно со условите 
што ги понудила банката, покрај другото, условите 
на учеството на банката во кредитирањето на из-
градбата на објектите од точка 1 под 1 и 2 од оваа 
одлука, како и општите услови под кои банката на 
инвеститорите ќе им дава кредити од тие средства. 

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

P. п. бр. 32 
2 март 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

111. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/63, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70. 40/70, 56/70, 8/71, 21/71 и 24/71), во спо-
годба со сојузниот секретар за надворешна тргови-
ја, сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИ-

ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
царина на специфичната опрема за здравството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/70, 12/71, 20/71, 
23/71, 50/71 и 12/72) во точка 1 се вршат следните 
дополненија: 

1) во тар. број 90.17/1 по триесет и првата али-
неја се додаваат четири нови алинеи, кои гласат: 
„— Уред за површинска хипотермија (ком-

пресор што лади и ја тера водата низ 
душекот врз кој лежи болниот^ Сл. 

— Анестезиолошки уред за операциони сали 
кој се состои од носечки столб со уреди за 
следење на виталните функции и додатни 
кутии, со приклучоци за гасови и вакуум Сл. 

— Хируршки уред за операциони сали кој се 
состои од носечки столб со електричен нож 
и со приклучок за централен вакуум и 
потисок Сл. 

— Електроенцефалограф наполно транзисто-
ризиран Сл."; 
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2) во тар. број 90.17/2 по четиринаесетата али-
неја се додава нова алинеја, која гласи: 
„— Специјални инструменти за неврохирур-

шки оперативни зафати Сл."; 
3) по тар. број 90.18/1 се додава нов тар. број, 

кој гласи: ' 
„90.18/2 Други апарати за механотерапија 

Ех. 
— Уред за централно спроведување 

на гасови со припаѓачките делови 
и прибор за употреба за здравст-
вени цели Сл."; 

4) во тар број 94.02/1 по седмата алинеја се до-
даваат две нови алинеи, кои гласат: 
„— Специјална количка за пренос на храна 

во болници, опремена со специјални са-
дови и прибор Сл. 

— Подвижни маси и колички за пренос на 
болни во здравствени установи Сл.". 
2, Ова решение влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 3-1992/1 
24 февруари 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за одре-
дување пониски царински стапки за увоз на одре-
дени производи, што се врши по основ на договор 
за долгорочна производствена кооперација, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 12/72, се п о т п а д -
нала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОНИСКИ 
ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ 
ПРОИЗВОДИ, ШТО СЕ ВРШИ ПО ОСНОВ НА ДО-
ГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА 

КООПЕРАЦИЈА 

Во точка 1 наместо досегашниот текст на та-
рифниот број 84.20/3 треба да стои: 
„84.20/3 Ваги за домаќинства 

Ех. 
Делови за ваги за домаќинства 12". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 3 март 1972 година. 

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 одликува за заслуги во укажувањето по-
мош за подобрување на социјалната положба на 
граѓаните на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија што се наоѓаат на работа во Со-
јузна Република Германија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Lotte Lemko, претседател на организацијата 
»Arbeiterwohlfart« во Сојузна Република Германија. 

Бр. 50 
12 мај 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
СОЦИЈ а листичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги здобиени 
во борбата против непријателот за ослободување на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ковачевић Вељко, Мартиновић Милица; 

за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи и на 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Чарапић Миљан, Дракић Драго, Џанкић Зора, 
Гошовић Стефанија, Јоковић-Булајић Љубица, Јо-
вановић Маша, Јовановић-Вучинић Ружица, Кара-
џић Миро, Љумовић Маргита, Марковић Јелена, 
Међедовић Васко, Милошевић-Шкулетић Јелена, 
Пешовић Андрија, Шпадијер Станка, Томановић 
Гојко, Вујачић Андрија; 

за покажана лична храброст во борбата против 
непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Лаличић Вељко. 

Бр. 51 
18 мај 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги и постиг-
нати успеси во работата од значење за социјалис-
тичката изградба на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ѓорчевски Стојан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Војновски Љубомир; 

, СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алампиоски Јордан, Аврамовски Јован, Гечев-
ски Димитрија, Митовски Владо, Спасовска-Ба-
калова Марија, Трајковски Љубомир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анѓелоски Вангел, Богданов Мино, Божи-
новски Лазар, Димовски Стојан, Ѓорѓевска Божана, 
Ферики Невзат, Иванковић Драгољуб, Јаневски 
Ќиро, Јосифовски Павле, Костовски Благоја, Маг-
деновски Живко, Мартиновски Панче, Михајл ов-
ски Боро. Митревски Драгомир, Обадић Стјепан, 
Петровски Љубомир, Серафимовски Лазар, Симов-
ски Борислав, Спировска-Јовчевска Цена, Спиров-
ска-Даскалова Елена, Столевски Стевко, Тодоров-
ски Гоко, Тоић Иван, Томовски Панче; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Апостоловска Драгица, Арслани Фаредин, Бо-
жиновски Славе, Божиновски Трпко, Димитриевски 
Стојан, Димовска-Ковачић Невенка, "Боровски Том-
че, Ефремова Павлина, Ефремовски Димко, Етеми 
Ћаниирфан, Гафури Салириза, Груневски Душко, 
Халили Нуриман, Христова-Пауновска Олга, Иса-
евски Синиша, Исмаили Ћашиф, Јаковчевски Драго, 
Кочовска-Матовска Перса, Костовска Ната, Кузма-
новска-Миновска Вангелица, Љутвију Надире, Маг-
деноска-Стој ановска Мара, Михајловска-Оскаруш 
Катица, Михајловски Драги, Мислими Неби, Ми-
товски Љубомир, Митровић Светислав, Мусаи Џе-
ваир, Настоска-Бошкоска Сунца; 

Павловски Јосип, Пеј ниновски Влајко, Петков-
ски Атанас, Петровски Јосиф, Пилих Иван, Попов-
ска-Лазарева Рајна, Поповски Коста, Рамадани Са-
ла дин, Рецепи-Мемиши Џанферизат, Ристовски Ри-
сто, Саити Веби, Самојловски Младен, Сарџовски 
Радослав, Сефери Мемет, Секуловска-Сиљановска 
Ванка, Секуловски Методија, Селими Назим, Серге-
ниевски Богослав, Сиљановски Мирке, Симјановски 
Владо, Смилевски Цветан, Соколовски Коста, Спа-
совски Никола, Спасовски Тасе, Спирова Вера, Спи-
ровски Илија, Спировски Јован, Стефановски Жив-
ко, Степановски Сретен, Стој ановска-Шу итовска 
Зора, Стојановски Стојан, Стојковски Стојан, Томов-
ска-Сиљановска Крстана, Трајковски Анђеле, Ве-
личковска-Барбутова Василка, Величковски Алек-
сандар, Здравкоска-Спировска Перса. 

Бр. 52 
18 мај 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликува за заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на Пријателските односи помеђу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Кралството Мароко 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Hassan Kaghad, извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Кралството Мароко во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Бр. 55 
25 мај 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Одлука за девизите што овластените 
банки во 1972 година не можат да ги ан-
гажираат кога преземаат обврски по 
странски кредити и за нетоварење на 
девизниот и кредитно-гаранцискиот потен-
цијал на овластените банки со кредити и 
гаранции за модернизација на воздушната 
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Одлука за одредување на стоковниот 
контингент за злато вѕ 1972 година — — 
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Решение за дополненија на Решението за 
ослободување од плаќање царина на спе-
цифичната опрема за здравството — — 

Исправка на Решението за одредување понис-
ки царински стапки за увоз на одредени 
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