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Врз основа на член 337, точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕД-
СТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 
ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО 
ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 

, Се прогласува Законот за средствата за отстра-
нување на последиците од катастрофалниот земјо-
терс што го погоди подрачјето на Социјалистичка 
Република Црна Гора во 1979 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 26 март 1930 година. 

ПР бр. 843 
26 март 1980 година 

Белград 
По овластување од 

Претседателот на 
Републиката 

потпретседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Лазар Колишевски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иван Кукоч, с р. 

З А К О Н 
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОС-
ЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС 
ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 

ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за отстранување на последиците од 

катастрофалниот земјотрес што го погоди подрач-
јето на Социјалистичка Република Црна Гора во 
1979 година се утврдуваат и обезбедуваат во износ 
од 53.637,000.000 динари. 

Во износот на средствата од став 1 на овој член 
се засметаш! и средствата во износ од 1.637,000.000 
•динари за отстранување на последиците од земјо-
тресот врз објектите и опремата на Југословенската 
народна армија на настрадаат) подрачје. 

Член 2 
Од средствата од член 1 на овој закон, износот 

од 39.937,365.000 динари ќе го обезбедат републики-

те и автономните покраини со својот придонес за 
обнова и изградба, согласно со Законот за обезбе-
дување средства за отстранување на последиците од 
катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачје-
то на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 
година („Службен лист на СФРЈ'", бр. 36/79) — (во 
натамошниот текст: Закон за обезбедување сред-
ства), без обврска за враќање. 

Тргнувајќи од принципот дека средствата за исти 
намени, што се во функција на обновата и изград-
бата на настраданото подрачје, според овој закон 
можат да се обезбедуваат само еднаш, во износот на 
средствата од став 1 на овој член се засметува: 

1) износот на средствата на динарската против-
врденост на обезбедените странски кредити што се 
наменети за обнова и изградба на настрадати^ под-
рачје и што ги ратификз^ва Собранието на СФРЈ а 
не се вклучени во редовниот обем на задолжувањата 
на Социјалистичка Република Црна Гора односно на 
другите републики и автономни покраини, што се 
утврдуваат со договор на републиките и автоном-
ните покраини, со тоа што републиките и автоном-
ните покраини да преземат обврска за враќање на 
ануитетите по тие кредити под условите под кои се 
склучени тие кредити; 

2) износот на ефектите од ослободувањето од ца-
рини и други увозни давачки за опрема и репро-
дукционен материјал што се увезува за потребите 
на обновата и изградбата на настраданото подрачје, 
а се однесуваат на објектите кај кои овие трошоци 
се опфатени со процената на штетите и со износот 
на надоместот на штетите; 

3) износот на преземените обврски од ануитети-
те по одобрените кредити на организациите на здру-
жен труд и на Други самоуправни организации и 
заедници ва подрачјето на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора што го погоди земјотресот во 1979 
година, под услов тие обврски да ги намири феде-
рацијата од буџетот на федерацијата или од дру-
ги извори на средства без обврска за враќање; 

41 износот на финансиските средства по основа 
на други мерки што се во функција на обновата и 
изградбата на настраданото подрачје, а се обезбе-
дуваат од буџетот на федералната, од придонесот 
на републиките и на автономните покраини и од 
други извори без обврска за враќање, освен дирек-
тно уплатените средства од прилозите на поединци, 
групи и хуманитарни организации. 

Износот на средствата од став 2 на овој член 
ќе се утврдува секоја година со акт на Собранието 
на' СФРЈ согласно со член 8 од овој закон и за тој 
износ на средства ќе се намалуваат годишните об-
врски на републиките и на автономните покраини 
предвидени со овој закон. 

Обврските од ануитетите по странските кредити 
од став 2 на овој член ќе ги вратат републиките и 
автономните покраини според амортизациониот план 
за отплата на тие кредити, под условите под кои се 
склучени тие кредити, сразмерно со нивното у ч е с -
тво во номиналниот општествен производ на вкуп-
ното стопанство на СФРЈ, кој служи како основа 
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*а утврдување на обврските според член 6 од овој 
закон, во годинита за која се сметаат и средствата 
од став 2 на ОБОЈ член. 

Член 3 
. Од средствата од член 1 на овој закон, износот 

Од 13.699,635.000 динари ќе и го обезбедат републи-
ките и автономните покраини со својот придонес, 
во вид на кредит, на Социјалистичка Република Цр-
на Гора со намена за кредитирање на граѓаните во 
смисла на член 6 од Законот за обезбедување сред-
ства. 

Со Програмата за употреба на средствата на 
Фондот за обнова и изградба на подрачјето настра-
дан© од катастрофалниот земјотрес во Социјалис-
тичка Република Црна Гора, до крајот на 1980 го-
дина ќе се утврди износот на средствата од став 1 
на овој член според роковите и за намените од член 
11 на овој закон. 
i Член 4 

Средствата на придонесот од член 2 на овој за-
кон ќе се обезбедуваат, и тоа: 

1) во 
2) во 
3) во 
4) во 
5) во 
6) во 
7) во 
8) во 
9) во 

10) во 
11) во 

1979 година 
1980 година 
1981 година 
1982 година 
1983 година 
1984 година 
1985 година 
1986 година 
1987 година 
1988 година 
1989 година 

5.000,000.000 
6.057,000.000 
5.679,000.000 
5.264,086.000 
5.262,826.700 
4.347,862.700 
4.388,074.000 
1.358,476.600 

860,039.000 
860,000.000 
860,000.000 

динари, 
динари, 
динари, 
динари, 
динари, 
динари, 
динари, 
динари, 
динари, 
динари, 
динари. 

Член 5 
Од средствата од член 3 на овој закон, што ре-

публиките и автономните покраини и ги обезбеду-
ваат, во вид на кредит, на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора, ќе се обезбедат, и тоа: 

1) во 1980 година 
2) во 1981 година 
3) во 1982 година 
4) во 1983 година 

2.799,908.750 динари, 
2.799,908.750 динари, 
2.799,908.750 динари, 
2.799,908.750 динари. 

Дел од средствата од член 3 на овој закон, во из-
нос од 2.500,000.000 динари, што Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора ги користеше привремено во 1979 
година од емисијата на Народната банка на Југосла-
вија, ќе И се вратат на Социјалистичка Република 
Црна Гора под условите и на начинот определени во 
член 10 од овој закон. 

Член 6 
Средствата утврдени за 1980 година во член 4 на 

овој закон ќе ги обезбедат републиките и автоном-
ните покраини, согласно со член 2 став 2 од Законот 
за обезбедување средства, во следните износи, и тоа: 

1) СР Босна и Херцеговина 769,239.000 динари, 
2) СР Македонија 338,586.300 динари, 

v 3) СР Словенија 986,685.300 динари, 
4) СР Србија 1.443,383.100 динари, 
5) СР Хрватска 1.616,613.300 динари, 
6) СР Црна Гора 113,265.900 динари, 
7) САП Војводина 669,298.500 динари, 
8) САП Косово 119,928.600 динари. 

Член 7 
Средствата утврдени за 1980 година во член 5 

на овој закон ќе ги обезбедат републиките и авто-
номиите покраини во следните износи, и тоа: 

1) СР Босна и Херцеговина 355,588.411 динари, 
2) СР Македонија 156,514.899 динари, 
3) СР Словенија 456,105.136 динари, 
4) СР Србија ' 667,218.255 динари, 
5) СР Хрватска 747,295.645 динари, 
6) СР Црна Гора 52,358.294 динари, 
7) САП Војводина 309,389.917 динари, 
8) САП Косово 55,438.193 динари. 

Член 8 
Обврските на републиките и на автономните по-

краини по овој закон ќе ги утврдува Собранието на 
СФРЈ со свој акт до крајот на секоја година за на-
редната година, согласно со одредбите на чл. 4 и 5 

. и на член 2 ст. 2 и 3 од овој закон, тргнувајќи од 
последните официјални податоци за учеството на 
републиките и автономните покраини во општестве-
ниот производ на Југославија. 

Средствата за валоризација утврдени во смисла 
на член 4 од Законот за обезбедување средства и 
од одредбите на овој закон, ќе ги обезбедат репуб-
ликите и автономните покраини, почнувајќи од на-
редниот месец од утврдувањето на тие износи во 
еднакви месечни рати до крајот на годината, а по ис-
клучок до крајот на првото тримесечје од наредната 
година. 

Републиките и автономните покраини придоне-
сот од овој закон ќе го уплатуваат, согласно со од-
редбите од Законот за обезбедување средства, во ко-
рист на фондот за обнова и изградба на подрачјето 
настрадано од катастрофалниот земјотрес во Соци-
јалистичка Република Црна Гора. 

Член 9 
Структурата на средствата како основа за вало-

ризација ќе се утврди со акт на Собранието на 
СФРЈ до крајот на октомври 1980 година, согласно 
со член 4 од Законот за обезбедување средства. 

Секоја година, врз основа на извештајот на Фон-
дот за обнова и изградба на настраданото подрачје 
од катастрофалниот земјотрес во Социјалистичка 
Република Црна Гора, за потрошокот на средствата, 
ќе се усогласува структурата од став 1 на овој член* 

Средствата обезбедени според Законот за обезбе-
дување средства нема да се валоризираат за 197? 
година. 

Член 10 
Социјалистичка Република Црна Гора средства-

та на кредитите од член 3 на овој закон ќе им ги 
враќа на републиката, на автономната покраина и 
на организацијата од кои се добиени тие средства. 

Средствата на кредитите од став 1 на овој член 
Социјалистичка Република Црна Гора ќе ги вра-
ќа по истекот на две години од годината во која тие! 
средства и се ставени на располозање, и тоа во го-
дишни рати и во роковите во кои кредитите од ти« 
средства им се одобрени на крајните корисници. 

На средствата на кредитите што според одредби-« 
те на овој закон, ii се даваат на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора не се плаќа камата. 

На средствата на кредитите од став 1 на овој илеш 
не се плаќа камата под услов каматата што се на-
платува од крајниот корисник на кредитите одобре-
ни од средствата од член 3 на овој закон да не би-« 
де поголема од 1,5*/$ годишно. 
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Член И 
Од средствата на кредитите од член 3 на овој 

закон, ќе се одобруваат кредити за поправки и из-
градба на станбени згради, станови и стопански об-
јекти во сопственост на граѓани, како и за давање 
други потрошувачки кредити на Подрачјето на Со-
цијалистичка Република Црна Гора што "настрада 
од катастрофалниот земјотрес во 1979 година, под 
следните услови: 

1) кредитите за набавка на опрема и трајни по-
трошни добра, ќе се одобруваат со рок на враќање 
до пет години; 

2) кредитите за поголеми поправки и кредитите 
за изградба на станбени згради, станови и стопан-
ски објекти, ќе се одобруваат со рок на враќање до 
2Q години. 

Кредитите одобрени под условите од став 1 на 
Овој член, крајните корисници ќе ги враќаат го* 
дишно во 12 еднакви месечни рати, и тоа најдоцна 
до 15-ти во месецот за изминатиот месец. 

Организацијата преку која ќе се одобруваат 
кредитите, како и поблиските услови w начинот на 
одобрување на тие кредити (највисокиот износ на 
кредитот, височината на каматната стапка однос-
но на трошоците на кредитот, поблиските рокови за 
враќање на кредитот и др.) ги утврдува надлежниот 
орган во Социјалистичка Република Црна Гора. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат на важат одредбите на член 7а од За-
конот за обезбедување средства за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/78 и 26/79). 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

283. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Устатот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИ-
ТА НА ГРАЃАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА 

ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за заштита на граѓани-
те на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на привремена работа во странство, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 26 март 1980 година. 

ПР бр. 848 
26 март 1980 година * 

Белград 

По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иван Кукоч, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ЦА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАН-

СТВО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува заштитата на тра-

гавте на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија (во понатамошниот Текст: граѓани) на 
првремена работа во странство со утврдување на 
условите под кои граѓаните можат да заминуваат 
на привремена работа во странство заради извр-
шување на стопански и други дејности, односно 
под кои може да им се посредува при вработува-
њето во странство, со утврдување на видовите на 
заштита и на определени права што им се обез-
бедуваат на граѓаните за време на привремената 
работа во странство и со утврдување на правата и 
должностите на органите на општествено-политич-
ките заедници, на самоуправните интересни заед-
ници и на други самоуправни организации и заед-
ници во врска со спроведувањето на заштитата и 
враќањето на граѓаните привремено вработени во 
странство, во согласност со нивните надлежности 
односно дејности. 

Член 2 
Под заминување на граѓани на привремена ра-

бота во странство, во смисла на овој зако-н, се под-
разбира упатувањето во странство на работници од 
страна на организација на здружен труд заради из-
вршување на стопански и други дејности, стручно 
оспособување и остварување на други видови де-
ловно-техничка соработка, упатување граѓани во 
странство заради остварување на научна, просвета 
но-културна и техничка соработка на Социјлистич-
ка Федеративна Република Југославија со други 
држави, упатување наставници и воспитувачи, со-
цијални и Други работници заради извршување на 
определени задачи и работи во врска со спроведу-
вањето на заштитата на граѓаните на привремена 
работа и престој во странство, упатување граѓани 
на работа во меѓународни организации, како и 
вработување граѓани кај странски работодавци. 

Заштитата, во смисла на овој закон, им се 
обезбедува на граѓаните што на привремена работа 
во странство заминуваат според основите од став 1 
на овој член, како и на членовите на нивните се-
мејства. 

Член 3 
Заштита на граѓаните на привремена работа во 

странство, во согласност со законот, се обезбе-
дува со меѓународни договори и со самоуправни "оп-
шти акти и се спроведува со мерите и активности-
те што, во рамките на својата надлежност односно 
дејност, ги преземаат органите на општествено-по-
литичките заедници, на самоуправните интересни 
заедници и на други самоуправни организации и 
заедници. 

Член 4 
Граѓаните можат да се упатуваат на привре-

мена работа во странство заради извршување на 
стопански и други дејности и може да им се посре-
дува при вработувањето во странство во согласност 
со политиката на вработеноста и вработувањето, 
со интересите и потребите на општествено-економ-
скиот развој и на единственото југословенско под-
рачје на трудот и со интересите на самите граѓани 
водејќи при тоа сметка за интересите и потребите на 
народната одбрана и општествената самозаштита во 
земјата, како и во согласност со политиката на со-
работката на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија со одделни држави. 
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' *1лен 5 
Органите на општествено-политичките заедни-

ци, организациите на здружен труд, самоуправните 
интересни заедници и други самоуправни организа-
ции и заедници, општествено-политичките и дру-
ги општествени организации и здруженијата на 
граѓаните, во рамките на својата /надлежност од-
носно дејност: 

1) се грижат за создавањето услови за отстра-
нуваше на причините за вработување на граѓаните 
кај странски работодавци, како и услови за нивно 
враќање од привремена работа во странство и вра-
ботување односно работно ангажирање во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија; 

2) придонесуваат кон унапредување на зашти-
тата на граѓаните на привремена работа во странст-
во и на членовите на нивните семејства и се гри-
жат за создавањето услови за остварување на нив-
ните права и обврски во татковината и за одржува-
ње и јакнење на врските со Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија; 

3) се грижат граѓаните привремено вработени 
во странство да бидат навреме информирани за на-
станите во Социјалистичка Федеративна Република 

'Југославија преку обезбедување на печат, книги, 
радиотелевизиски програми и друг информати-
вен материјал. . . 

'Органите, организациите и заедниците од став 
1 на овој член, во рамките на своите планови на оп-
штествено-економскиот развој, утврдуваат програми 
на мерките и активностите во создавањето услови 
за зголемување на вработеноста и за вработување 
односно работното ангажирање иџ траганите што 
се враќаат од привремена работа во странство. 

Член в 
Заштитата на граѓаните, во смисла на овој за-

кон, во рамките на своите надлежности односно 
дејности, ја спроведуваат сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации, надлежните ор-
гани во републиката односно надлежните органи 
во автономната покраина, организациите на здру-
жен труд, самоуправните интересни заедници и 
други самоуправни организации и заедници — са-
мостојно или во соработка со општествено-политич-
ките и други општествени организации и со здру-
женијата на граѓаните. 

Во остварувањето на заштитата од член 9 на 
овој закон учествуваат и граѓаните на привремена 
работа во странство, во согласност со меѓународ-
ниот договор и со прописите на државата . во која 
се вработени. 

Член 7 
Граѓанин може да заминува на привремена ра-

бота во странство ако го отслужил воениот рок или 
на друг натан ја регулирал обврската за служе-
ње на воениот рок, како и ако нема воена специјал-
ност или воен распоред од посебен интерес за на-
родната одбрана, ако со законот со кој е уредена 
воената обврска не е определено поинаку. 

Член 8 
Организациите на здружен труд, коморите, оп-

штите здруженија, самоуправните интересни заед-
ници и другите самоуправни организации и заед-
ници, органите на општествено-политичките заед-
ници, синдикатите и другите општествено-политички 
и општествени организации, во рамките на своите 
права и обврски, со општествен договор обезбеду-
ваат и усогласуваат самоуправно уредување на 
прашањата од поширок заеднички интерес за учес-
ниците на општествениот договор или од општ оп-
штествен интерес, што се однесуваат на: условите 
за заминување и заштитата на граѓаните на при-

времена работа во странство; начинот на самоуп-; 
разното организирање; основите и мерилата за рас-
поредување на доходот и за распределба на сред-
ствата за лични доходи, како и начинот на оствару-
вањето на други права, обврски и одговорности на 
работниците што организациите • на здружен труд 
ги упатуваат на привремена работа во странство; 
воспитувањето и образованието; создавањето усло-
ви за општествен, културно-забавен и спортски жи-
вот; негувањето на националната култура и одржу-
вањето на врските со татковината; создавањето ус-
лови за враќање, вработување односно работно ан-
гажирање и вклучување во општествениот 4f сто-
панскиот живот; критериумите за привремено вра-
ботување нд граѓаните во странство, како и на дру-
ги прашана го врска со заштита на граѓаните на 
привремена работа во странство. 

Организациите на здружен труд, самоуправни-
те интересни заедници и другите самоуправни орга-

* низаци и заедници, во рамките на своите права и 
обврски, определени прашања од став 1 на овој 
член, од заеднички интерес, ги уредуваат со само-
управна спогодба. 

II. OCHQBHM ВИДОВИ ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИ-
ТЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

Член 9 
Основни видови заштита на граѓаните на при-

времена- работа во странство, во смисла на овој 
закон, се: 

1) здравственото, пензиското и инвалидското 
осигурување и граѓаните и здравствената заштита 
на членовите на нивните семејства; 

2) додатокот на деца и другите социјални дава-
ња; 

3) заштитата при работа; 
4) сместувањето и исхраната; 
5) добивањето дозвола за работа и престој во 

државата во која ќе се вработат; 
6) заштитата во постапка пред судовите и орга-

ните на управата во државата во која се вработе-
ни; 

7) трансферот на заштедите од лични зарабо-
тувачки и од .други парични примања по основа на 
трудот и социјалните давања; 

8) информирањето за условите на животот и 
работата во државата во која ќе се вработат и за 
правата од трудот и по основа на трудот; 

9) образованието на граѓаните и на членовите 
на нивните семејства; 

10) создавањето Делови за предучилишно вос-
питување на децата и воспитувањето и образова-
нието на децата и младината по мајчин јазик и во 
областа на културата на народите и народностите 
на Југославија на мајчин јазик; 

11) создавањето услови за организирање на са-
мозаштита во остварувањето на правата по основа 
на трудот во државата во која се вработени, за оп-
штествен, културно-забавен и спортски живот, за 
одрурање врски со татковината, за негување на 
националната култура и за информирање за наста-
ните во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија!« во светот; 

12) осигурувањето за случај на привремена не-
вработеност на граѓаните вработени кај странски 
работодавци. 

Заштитата од став 1 на овој член се обезбедува 
со меѓународен договор или со договор за деловна 
соработка и со друг договор, односно со закон или 
со самоуправен општ акт. 

Граѓаните не можат да се упатуваат на привре-
мена работа во странство и не може да им се посре-
дува при вработувањето во странство ако не е 
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обезбедена заштитата од точ. 1, до 8 и точка 12 
Став 1 од овој член. 

Заштитата од точ. 9 до 11 на став 1 од овој 
член и други видови заштита се обезбедуваат во 
согласност со условите, потребите и можностите. 

Член 10 
Ако на граѓанин во работен однос со странски 

работодавец во државата со која не е склучен меѓу-
народен договор со кој се обезбедува здравствено, 
пензиско и инвалидско осигурување и осигурување 
за случај на привремена невработеност, правата од 
ова осигурување не му се обезбедени ни со прописи-
те на односната држава, или тие права граѓанин или 
членови на неговото семејство не можат да ги оства-
руваат или ги остваруваат делумно, или не можат да 
ги користат надзор од државата во која граѓанинот 
е вработен, граѓанинот, додека е на привремена ра-
бота во странство, задолжително се осигурува во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, во согласност со законот. 

Ако со меѓународен договор или со прописите 
на странската држава во која е вработен граѓанинот 
не им е обезбедена здравствена заштита на члено-
вите на неговото семејство кои живеат во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, гра-
ѓанинот задолжително се осигурува во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во со-
гласност со законот заради обезбедување здравст-
вена заштита на членовите на семејството по ос-
нова на своето работење во странство. 

Ако граѓанинот се упатува на привремена ра-
бота во странство според основата од член 21 став 
1 точ. 2 и 3 и став 2 од овој закон, во случаите од 
ст. 1 и 2 на овој член организацијата на здружен 
труд односно организацијата надлежна за рабо-
тите на меѓународната научна, просветно-културна 
и техничка соработка односно друга организација 
или орган , што упатува граѓанин на привремена ра-
бота во странство, должен е на свој трошок или на 
трошок на граѓанинот да обезбеди уплатување на 
придонес за неговото осигурување. 

Член 11 
Органот односно организацијата што упатува 

граѓанин на привремена работа во странство, од-
носно што му посредува при вработувањето во 
странство, должна е да обезбеди, во согласност со 
законот, лекарски преглед заради утврдување на 
неговата здравствена способност за работа на опре-
делени работи и задачи во странската држава, ка-
ко и заради утврдување на неговата здравствена 
состојба по враќањето од привремена работа во 
странство. 

Член 12 
Самоуправните интересни заедници во областа 

на вработувањето, пензиското и инвалидското оси-
гурување, здравственото осигурување и здравството, 
воспитувањето и образованието и детската и соци-
јалната заштита, како и надлежните органи и ор-
ганизации, се долнени на граѓанинот на привреме-
на работа во странство, по негово барање или по 
барање од надлежниот орган на државата во која е 
вработен, во роковите утврдени со закон односно со 
самоуправен општ акт, да му издадат уверение и 
други јавни исправи за фактите врз основа на кои 
тој и членовите на неговото семејство остваруваат 
определени праза од трудот и по основа на работе-
њето и престојот во странство. 

Ако заедниците, органите и организациите од 
став 1 на овој член, уверенија и други јавни ис-
прави издаваат врз основа на евиденцијата што ја 
водат други заедници, органи и организации, дол-
жни се потребните податоци да ги прибават по 
службена должност. 

III. УПАТУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ НА ПРИВРЕ-
МЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО ОД СТРАНА НА 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 13 
Организациите на здружен труд можат да упа-

туваат свои работници во странство заради: 
1) изведување на инвестициони работи; 
2) извршување на производствени работи, услу-

ги и други работи; 
3) извршување на задачи и работи во деловни 

единици или во заеднички стапански претставниш-
тва што ги основаат во странство; 

4) стручно оспособување и остварување на дру-
ги видови деловно-техпичка соработка; 

5) вработување во претпријатија што ги осно-
вале самостојно или со странски деловни партнери, 
или во странски претпријатија во кои вложиле 
свои средства; 

6) вработување во банки и други финансиски 
организации, осигурителни и реосигурителни орга-
низации што тие ги основаат во странство самостој-
но или со странски деловни партнери, како членки 
на овластена основна или здружена банка, односно 
како членки на заедница за осигурување или на 
заедница за реосигурување во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Упатувањето на работници на привремена ра-
бота во странство по основа на точка 2 став 1 од 
овој член, се регулира со договорот за деловна со-
работка што го склучуваат организацијата на здру-
жен труд и странскиот деловен партнер. 

Организациите на здружен труд не можат да 
склучуваат договор за деловна соработка со кој му 
отстапуваат свои работници на странски деловен 
партнер. 

Член 14 
Заради изведување на инвестициони работи во 

странство и извршување на производствени работи, 
услуги и други работи во странство (член 13 став 1 
точ. 1 и 2), организацијата на здружен труд може 
да упатува работници што во неа или кај нејзини-
те кооперанти се во работен однос на неопределено 
време. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако организацијата на здружен труд која из-
ведува инвестициони работи односно,, извршува про-
изводствени работи, услуги и други работи во, 
странство или нејзините кооперанти не можат да 
ги обезбедат потребните работници што се во работен 
однос на неопределено време, со самоуправниот 
општ а ЕСТ ќе се утврдат условите за упатување на 
работа во странство на работниците што работниот 
однос го засноваат на определено време. 

Работниците што засновале работен однос на 
определено време можат да бидат упатени на рабо-
та во странство најдолго 12 месеци. 

Член 15 
Работниците што организациите на здружен 

труд ги упатуваат на привремена работа во стран-
ство според основите од член 13 став 1 точ. 1 и 2 
на овој закон имаат исти права, обврски и одговор-
ности како и работниците на таа организација во 
земјата. 

Начинот на остварување на правата, обврските 
и одговорностите' на работниците од став 1 на овој 
член, случаите кога работник од оправдани причи-
ни може да одбие да биде упатен на привремена 
работа во странство, како и изборот, распоредува-
њето траењето на работата во странство, замину-
вањето и распоредувањето на тие работници по 
враќањето во земјата, се уредуваат со самоуправни 
општи акти. 
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За време на работата во странство на работни-
кот му се обезбедуваат услови со кои се овозможу-
ва, врз основа на резултатите од работењето на ор-
ганизацијата на здружен труд и неговиот работен 
придонес да оствари соодветен личен доход во од-
нос на нето заработувачката што ја имаат соодвет-
ните работници — државјани на државата во која 
се изведуваат инвестиционите работи или се извр-
шуваат производствените работи, услуги и други 
работи, односно во височината на личниот доход 
утврден со самоуправен општ акт, ако тоа за работ-
никот е поповолно. 

На работниците од став 1 на овој член за време 
на привремената работа во странство, личниот до-
ход кој има карактер на загарантиран личен доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, им се утврдува со самоуправен општ акт на 
организацијата на здружен труд во согласност со 
самоуправната спогодба што ја склучуваат органи-
зациите на здружен труд кои изведуваат инвести-
циони работи или извршуваат производствени ра-
боти, услуги и други работи во определени странски 
држави. 

Распоредот на работното време на работниците 
упатени на привремена работа во странство, во со-
гласност со условите утврдени со самоуправниот 
општ акт, може да се приспособи спрема работното 
време во државата во која се изведуваат инвести-
ционите работи, или се извршуваат производствени 
работи, услуги и други работи, со тоа што во рам-
ките на прераспореденото работно време вкупното 
работно време на работникот во текот на една го-
дина да не биде, во просек, подолго од 42 часа не-
делно. 

Член 16 
На работниците што се упатуваат на привреме-

на работа во странство заради изведување на ин-
вестициони работи или извршување на производ-
ствени работи, услуги и друга работи, им се обезбе-
дуваат сместување и исхрана најмалку како што ги 
имаат соодветните работници државјани на држа-
вата во која се изведуваат инвестиционите работи 
или се извршуваат производствените работи, услу-
ги и други работи, односно во согласност со услови-
те за сместување и исхрана во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија утврдени со оп-
штествен договор односно со самоуправна спогодба, 
ако тоа за работникот е поповолно. 

Член 17 
Работниците на организацијата на здружен 

труд која изведува инвестициони работи или извр-
шува производствени работи, услуги и други работи 
во странство можат, согласно со самоправниот општ 
акт, да засноваат работен однос со граѓанин кој 
престојува ЕО странство без објавување на конкурс 
односно оглас, освен во случај на засновање рабо-
тен однос заради извршување работи односно ра-
ботни задачи при чие вршење работниците имаат 
посебни овластувања и одговорности. 

Член 18 
Организацијата на здружен труд што упатува 

работници на привремена работа во странство по 
основа на член 13 став 1 од овој закон должна е, 
најдоцна 30 дена пред денот на упатувањето ка ра-
ботникот, да му достави на надлежниот орган во 
републиката односно на надлежниот орган во авто-
номната покраина барање за давање согласност за 
упатување работници на привремена работа во 
Странство, кон кое ги приложува договорот за де-
ловна соработка, односно заверен извод на судската 
одлука за упис во судскиот регистар, спиок на ра-
ботниците што га упатува и самоуправните општи 

акти од член 14 на овој закон, како и другите дока-
за за исполнувањето на условите од чл. 7 и 9 и чж* 
14. до 16 на овој закон, ако од договорот за делов-
на соработка и од самоуправните општи акти ќе се 
гледа дека овие услови се исполнети. 

Надлежниот орган од став 1 на овој член е дол-
жен согласноста од тој став да ја издаде во рок од 
осум дена од денот на приемот на барањето. 

Ако надлежниот орган од став 1 на овој член 
одбие да даде согласност, организацијата на здру-
жен труд може да поднесе приговор до надлежниот 
орган во републиката односно до надлежниот орган 
во автономната покраина. Одлуката на тој орган по 
приговорот е конечна. 

Организацијата на здружен труд што ја добила 
согласноста од став 1 на овој член, заради извршу-
вање на договорот за деловна соработка до кој се 
однесува согласноста, може да упатува работници 
без прибавување на согласност под услов пред упа-
тувањето на работниците да го извести надлежниот 
орган од став 1 на овој член дека упатува работни-
ци и да поднесе докази дека овие работници ги ис-
полнуваат условите од член 7 и член 14 став 2 на 
овој закон. 

Член 19 
На работниците што се упатуваат на привреме-

на работа во странство според основите од член 13 
став 1 точ. 3, 4 и 6 на овој закон и според други ос-
нови утврдени со закон, сообразно се применуваат 
одредбите за условите под кои се упатуваат работ-
ници на привремена работа во странство од член 13 
став 1 точ. 1 и 2 на овој закон. 

Со одлуката за упатување работници на при-
времена работа во странство по основа на член 13 
став 1 точка 5 од овој закон се утврдува, согласно 
со самоуправниот општ акт, кои права од трудот и 
по основа на трудот и понатаму ќе ги остварува 
работникот во организацијата на здружен труд што 
го упатила на привремена работа во странство. 

Член 20 
За дел од основната организација на здружен 

труд (погон, градилиште и ел.) кој се наоѓа во стран-
ство може да се формира посебн совет на дисци-
плинската комисија за одлучување за одговорноста 
поради повреда на работните обврски на работни-
ците во тој дел на организацијата на здружен труд, 
што се утврдени со самоуправниот општ акт. 

Советот на дисциплинската комисија од став 1 
на овој член се состои од членови избрани од редот 
на работниците на односната работна единица и 
еден член помеѓу лицата што се наоѓаат во дипло-
матското или конзуларното претставништво на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
во заедничкото стопанско претставништво, во рабо-
тната единица на друга работна организација на 
здружен труд во односната земја, што се наоѓаат на 
листата што ја утврдил соборот на здружен трудна 
собранието на општината на чија територија се на-
оѓа седиштето на организацијата на здружен труд. 

Бројот на членовите на советот на дисциплин-
ската комисија се утврдува со самоуправниот општ 
акт на организацијата на здружен труд, со тоа што 
советот да има најмалку три члена. 

Претседателот на дисциплинската комисија на 
'организацијата на здружен труд определува кој 
член на советот на дисциплинската комисија ќе ра-
ководи со работата на советот. 

Постапка во која се утврдува дисциплинска од-
говорност на работник во работна единица на орга-
низација на здружен труд во странство може да се 
поведе и по барање на работникот што раководи со 
работата на односната работна единица. 
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IV. УПАТУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ НА ПРИВРЕМЕ-
НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО ПО ОСНОВА НА 
МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРО СВЕТИО-КУЛТУР-

НА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

Член 21 
Заради остварување на научна, просветно-кул-

турна и техничка соработка на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија со други др-
жави, граѓани можат да се упатуваат на привреме-
на работа во странство: 

1) заради извршување на производствени рабо-
ти, услуги и други работи од страна на организаци-
ја на здружен труд; 

2) во составот на стручна екипа која се форми-
ра заради извршување на производствени работи, 
услуги и други работи кај странски работодавец; 

3) како поединци кај странски работодавци. 
Заради остварување соработка на Социјалисти-

чка Федеративна Република Југославија сб меѓуна-
родни организации, граѓани можат да се упатуваат 
на работа во меѓународни организации. 

Член 22 
Упатувањето граѓани на привремена работа во 

странство во случаите од член 21 став 1 точка 1 од 
овој закон се врши под условите под кои се упату-
ваат работници заради изведување на инвестициони 
работи и извршување на производствени работи, 
услуги и други работи (член 13 став 1 точ. 1 и 2). 

Упатувањето граѓани на работа во странство во 
случаите од член 21 став 1 точ. 2 и 3 од овој закон 
се врши под условите под кои граѓаните се врабо-
туваат кај странскиот работодавец (член 26). 

Органот односно организацијата надлежна за 
Соработката на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија со меѓународни организации со 
граѓанинот, којшто на привремена работа во стран-
ство го упатува по основа на член 21 став 2 од овој 
закон, склучува договор со кој, согласно со законот 
и меѓународниот договор, се утврдуваат правата на 
заштита од член 9 на овој закон, како и начинот на 
остварувањето на заштитата од член 9 став 1 точ. 
1, 2 и 12 од овој закон. 

Член 23 
Упатувањето на граѓани на привремена работа 

во странство, по основа на член 21 став 1 точка 1 
од овој закон, се регулира со договорот за деловна 
соработка од член 13 став 2 од овој закон. 

Член 24 
Ако граѓани се упатуваат на привремена работа 

во странство по основа на член 21 став 1 точка 2 
од овој закон, со административен договор (прото-
кол, записник и др.) за спроведување на меѓународ-
ниот договор се уредуваат: задачите и работите што 
ќе ги врши стручната екипа; местото на работењето 
бројот на потребните работници и нивниот профе-
сионален и квалификационен состав; определени 
финансиски и материјални прашања во врска со 
упатувањето, работата и заштитата на работниците; 
траењето на работата во странство; обезбедувањето 
Сместување за работниците и за членовите на нив-
ните семејства; прашањата во врска со организаци-
јата на работата и раководењето со работата на 
екипата; одговорноста за стручно и успешно извр-
шување на задачите и работите што и се доверу-
ваат на стручната екипа; вработувањето на члено-
вите на семејството и други прашања во врска со 
нивната заштита. 

Административниот договор од став 1 на ово! 
член може да се склучи кога обврските од тој до* 
говор ќе ги прифати организацијата која е во мож-
ност, самостојно или во заедница со други органи-
зации, да формира стручна ек шта. 

Член 25 
Надлежниот орган односно организацијата над-

лежна за спроведување на меѓународниот договор 
за остварување на научна, просветно-културна и 
техничка соработка на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија со други држави, со гра-
граѓанинот што на привремена работа во странство со 
упатува по основа на член 21 став 1 точка 3 од овој 
закон склучува договор со кој, согласно со законов 
и меѓународниот договор, се утврдуваат правата на 
заштита од член 9 на овој закон, како и начинот н^ 
остварување на заштитата од член 9 став 1 точ. i, 
2 и 12 од овој закон, 

Ако на привремена работа во странство се упа-
тува граѓанинот од став 1 на овој член и член 21 
став 2 од овој закон, што е во работен однос а сака 
работниот однос да му мирува, потребно е пред 
склучувањето на договорот од став 1 на овој член 
односно од член 22 став 3 на овој закон да прибави 
согласност од организацијата кај која се наоѓа вб 
работен однос, освен ако со закон е утврдено дека 
на работникот работниот однос му мирува и без 
согласност од организацијата. 

V. ПРИВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ-
ТЕ ВО СТРАНСТВО И НИВНО ВРАЌАЊЕ 

Член 26 
На граѓаните што заминуваат на привремена 

работа во странство заради вработување кај стран-
ски работодавци им се обезбедува заштита во со-
гласност со член 9 од овој закон, како и други пра-
ва од трудот и по основа на трудот што ги имаат 
работниците државјани на државата во која граѓа-
ните се вработени, во согласност со меѓународните 
договори. 

Член 27 
Заради обезбедување попотполна заштита на 

граѓаните што привремено се вработуваат кај стран-
ски работодавци, самоуправните интересни заедни-
ци за вработување посредуваат при нивното врабо-
тување. 

Со посредувањето од став 1 на овој член не мо-
жат да се занимаваат други правни и физички ли-
ца, освен во случаите утврдени со овој закон. 

Член 28 
На граѓанинот може да му се посредува при 

вработувањето кај странски работодавец, ако се ис-
полнети следните услови: 

1) да се пријавил кај самоуправната интересна 
заедница за вработување; 

2) да ги исполнува условите од член 7 на овој 
закон; 

3) да ги прифатил условите за работа и да 
склучил договор за работа со странскиот работода-
вец; 

4) да му се обезбедени најмалку истите права 
во поглед на условите за работа, заработувачката и 
вработувањето како што ги имаат работниците др-
жавјани на државата во која се вработува; 

5) работниците кај странскиот работодавец кој 
го вработува граѓанинот, да не се во штрајк. 

Граѓанинот што се вработува кај странски рабо-
тодавец е должен, пред заминувањето на привреме-
на работа во странство, на надлежниот орган го ои* 
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Јцтината да му даде писмена изјава дека на соод-
ветен начин го обезбедил згрижувањето на своите 
Деца што остануваат во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во поглед на нивното чу-
вање, издржување, воспитување и образование и 
дека обезбедил згрижување на самохраните роди-
тели, во согласност со прописите за односите на роди-
телите и децата, и дека за нив ќе се грижи во те-
кот на својата работа и престој во странство 

Член 29 
Самоуправните интересни заедници за вработу-

вање во републиките односно во автономните по-
краини, спогодбено ги утврдуваат занимањата за 
кои не може да се посредува при вработувњето во 
странство и критериумите за распределба на пону-
дите на странските работодавци. 

Член 30 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации, самоуправните интересни заедници и дру-
ги самоуправни организации и заедници, како и 
надлежните органи во републиките и во автономни-
те покраини, во рамките на своите надлежности од-
носно дејности, им даваат помош на граѓаните на 
привремена работа во странство заради нивно вра-
ќање и вработување односно работно ангажирање 
во Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија. 

Давањето помош од став 1 на овој член се врши 
особено со: 

1) информирање за општите и конкретните 
можности и услови за вработување односно работно 
ангажирање по враќањето од привремена работа во 
странство; 

2) посредување при вработувањето односно ра-
ботно ангажирање; 

3) стручно оспособување за време на работата во 
странство заради вработување на определени зада-
чи и работи по враќањето во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија; 

4) преземање мерки за олеснување на потворно-
то вклучување во општествениот и стопанскиот 
живот во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Граѓаните на привремена работа во странство со 
своето стручно усовршување, со вложување на ли-
чни средства за проширување на материјалната ос-
нова на работењето на организациите ка здружен 
труд и на други начини, во согласност со законот и 
со договорената политика на општествено-економ-
скиот развој, придонесуваат во создавањето услови 
за враќање и вработување односно работно анга-
жирање по враќањето во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Член 31 
Со меѓународните договори и со преземање на 

други мерки ќе се настојува да се обезбеди држави-
те во кои се вработени граѓаните да придонесуваат 
во создавањето материјални и други услови за по-
брзо зголемување на вработеноста и вработување 
односно работно ангажирање на граѓаните кои се 
враќаат од привремена работа од странство. 

Член 32 
Времето што го поминал на работа кај странски 

работодавец и задачите и работите што во тоа вре-
ме ги вршел граѓанинот може да ги докажува со ис-
права што ја прибавува од надлежниот орган или 
организација на државата во која бил вработен. 

Исправата од став 1 на овој член служи како 
доказ за оцена дали работникот ги исполнува усло-
вите, во поглед на должината на работното искус-

тво за вршење на определени задачи и работи, што 
се бара за засновање на работен однос. 

Начинот на издавањето и содржината на ис-
правата од став 1 на овој член се утврдуваат со ме-
ѓународен договор. 

VI. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ГРА-
ЃАНИТЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАН-

СТВО 

Член 33 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации, во рамките на својот делокруг, ги вршат 
задачите и работите во врска со склучувањето и 
спроведувањето на меѓународните и други договори 
со кои се обезбедува заштита на граѓаните на при-
времена работа во странство и задачите и работите 
во врска со давањето на непосредна заштита за 
време на нивната привремена работа БО странство. 

Сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганзиации, во спроведувањето на заштитата на гра-
ѓаните на привремена работа во странство, сорабо-
туваат со надлежните органи во републиките, од-
носно со надлежните органи во автономните покра-
ини, со самоуправните интересни заедници, со дру-
гите самоуправни организации и заедници и со оп-
штествено-политичките и општествените органи-
зации. 

Самоуправните интересни заедници во областа 
на вработувањето, пензиското и инвалидското оси-
гурување, здравственото осигурување и здравство-
то, воспитувањето и образованието и детската и со-
цијалната заштита, во согласност со законот, со ме-
ѓународниот договор и со самоуправниот општ акт, 
ги врши задачите и работите во врска со спроведу-
вањето на заштитата на граѓаните на привремена 
работа во странство — во областите за кои се фор-
мирани. 

Член 34 
Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-

тите на трудот, здравството и социјалната заштита, 
во рамките на својот делокруг во врска со вработу-
вањето и заштитата на граѓаните на привремена ра-
бота во странство, врши особено и: 

1) го следи заминувањето, вработувањето и за-
штитата на граѓаните на привремена работа во 
странство, нивното враќање, вработување односно 
работно ангажирање во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и, во врска со тоа, пред-
лага и презема соодветни мерки; 

2) ги подготвува нацртите на меѓународните до-
говори заради обезбедување заштита на граѓаните 
на привремена работа во странство во смисла на 
овој закон, ги врши задачите и работите во врска 
со склучувањето на тие договори, како и определе-
ни задачи и работи во врска со нивното спроведу-
вање; 

3) остварува соработка со сојузните органи на 
управата и со сојузните организации заради изед-
начување на ставовите и предлозите во врска со 
задачите и работите за определени прашања од 
спроведувањето на заштитата на граѓаните на при-
времена работа во странство; 

4) остварува соработка со надлежните органи 
во републиките односно со надлежните органи во 
автономните покраини во врска со заминувањето на 
граѓаните на привремена работа во странство, со 
нивната заштита и враќање во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

5) се грижи за создавањето услови за образо-
вание и воспитување и за општествени, спортски и 
други активности на граѓаните на привремена ра-
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бота во странство по пат на остварување соработка 
со надлежните органи на државите ро кои граѓа-
ните се вработени.. 

Член 35 
Сојузниот орган на управата надлежен за над-

ворешни работи, преку дипломатските и конзулар-
ните претставништва на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во странство им дава, во 
смисла на овој закон, непосредна заштита на граѓа-
ните на привремена работа во странство. 

Член 36 
Сојузниот орган на управата надлежен за ин-

формации, во рамките на својот делокруг, се грижи 
за информирањето на граѓаните на привремена ра-
бота во странство. 

Во извршувањето на задачите и работите од 
став 1 на овој член, сојузниот орган на управата 
надлежен за информации соработува со сојузните 
органи и организации, со надлежните органи во ре-
публиките односно со надлежните органи во . авто-
номните -покраини, со самоуправните интересни 
заедници и со другите самоуправни организации и 
заедници, со коморите и другите општи здруженија 
и со општествено-полит^Јчките и други општествени 
организации. 

Член 37 
Сојузната организација надлежна за меѓународ-

на научна, просветно-културна и техничка соработ? 
ка, во рамките на својот делокруг, ги врши задачи-
те и работите во врска со упатувањето на граѓани 
на привремена работа во странство по основа на 
меѓународна научна, просветно-културна и технич-
ка соработка, во согласност со законот, со меѓу-
народниот договор, како и со општествениот до-
говор. 

образование на граѓаните иг на членовите на нив-* 
ните семејства и општествени, културна-забавни, 
спортски и други активности меѓу граѓаните на 
привремена работа во странство; 

4) врши определени задачи и работи во врск4 
со изборот, подготвувањето, упатувањето,, работата 
и враќањето на стручните работници за давања 
помош на граѓаните на привремена работа < во 
странство (член 46 став 1); 

5) собира и објавува подароци од интерес за 
целата земја за граѓаните на привремена работа 
во странство и за нивното враќање. 

Член 39 
Сојузната организација од член 38 на овој за-

кон може со надомест да врши определени за-
дачи и работи од областа на вработувањето што 
самоуправните интересни заедници за вработување 
во републиките односно во автономните покраини, 
ќе и ги доверат непосредно или преку својата 
поширока форма на самоуправно интересно ор-
ганизирање. 

Член 40 
Огласите за понудите на странски работодавци 

за вработување на граѓани во^ странство можат да 
се објавуваат во средствата за јавно информирања 
по одобрение од сојузната организација од член 
38 на овој закон. 

Член 41. 
Сојузниот орган на управата од член 34 на 

овој закон врши надзор над спроведувањето на 
одредбите од овој закон од страна на организа-
циите на здружен труд во поглед на условите 
за заминување на граѓаните на привремена работа 
во странство и за нивната заштита по основ на 
работењето и престојот во странство. 

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој 
член, сојузниот орган на управата соработува со 
надлежните републички односно покраински ор-
гани. 

_ По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, надзорот од тој став може да го врши и 
надлежниот орган во републиката односно над-
лежниот орган во автономната покраина, во со-
гласност со програмата што договорно ќе ја утвр-
дат сојузниот орган од чден 34 на овој закон 
и надлежните републички, и покраински органи. 

За извршениот * надзор од ст. 1 и 3 на овој 
член извештај се доставува до надлежниот ре-
публички односно покраински орган и до однос-
ната организација на здружен труд, а за извр-
шениот надзор од став 3 на овој член & до со-
јузниот орган на управата од член '34 на овој. 
закон. 

Органот на управувањето на организацијата 
на здружен труд до која е доставен извештајот 
од став 4 на овој член, должен е да ги разгледа 
прашањата ца кои е укажано во извештајот и за 
тоа и за преземените мерки да го извести надлеж-
ниот орган во републиката односно надлежниот 
орган во автономната покраина и сојузниот орган 
на управата од член 34 на овој закон. 

Член 42 
Самбуправните интересни заедници за врабо-

тување, во согласност со законот, ги извршуваат 
задачите и работите' за спроведување на меѓуна-
родните договори а особено во врска со: 

1) реализацијата на понудите на странските 
работодавци за вработување на граѓани во стран-
ство; 

2) известувањето на граѓаните за условите и 
можностите -за вработување во странство, изборов 
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подготовката и упатувањето на привремена работа 
во странство; , 

3) информирањето на граѓаните на привремена 
работа во странство за општите и конкретните 
можности за вработување во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

4) посредувањето при вработувањето во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија на 
граѓаните што се враќаат од привремена работа 
во странство и давањето на систематска помош 
при нивното повторно вработување односно работ-
но ангажирање; 

5) остварувањето на правата за време на не-
вработеност на граѓаните што се враќаат од при-
времена работа во странство; 

6) водењето на евиденција за граѓаните на при-
времена работа во странство и за нивното враќање. 

Самоуправните интересни заедници .за врабо-
тување извршуваат и други задачи и работи ут-
врдени во меѓународниот договор, законот и са-
моуправниот општи акт. 

По исклучок од одредбата на член 38 став 2 
точка 1 од овој закон, понуди од странските ра-
ботодавци за привремено вработување на граѓани 
во странство во определени случаи можат да 
примаат самоуправните интересни заедници за вра-
ботување што ќе ги определат самоуправните ин-
тересни заедници во републиките односно во ав-
тономните покраини и сојузната организација од 
тој член. 

Член 43 
Самоуправните интересни заедници за пен-

зиско и инвалидско осигурување, самоуправните 
интересни заедници за здравствено осигурување и 
здравство и самоуправните интересни заедници во 
областа на детската.и социјалната заштита, во со-
гласност со законот, ги извршуваат задачите и 
работите од спроведувањето на меѓународните до-
говори за социјално осигурување-во областите за 
кои се формирани, а особено: 

1) обезбедуваат остварување на правата на оси-
гурениците од пензиското, инвалидското и здрав-
ственото осигурување и од детската заштита; 

2) ги извршуваат задачите и работите на, да-
вање административна и правна помош во врска 
со спроведувањето на меѓународните договори за 
соци ј ал ното осигурување; 

3) ги извршуваат задачи и работите во врска 
Со трансферот на пензиите и другите давања од 
пензиското и инвалидското здравствено оси-
гурување односноv детската заштита; 

4) водат евиденција за членовите на семејствата 
на граѓаните на привремена работа во ч странство 
што се осигурени кај странски носител на оси-
гурувањето, а правото го користат во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, и се 
грижат за пресметување и наплатување на тро-
шоците на таа заштита; 

Самоуправните интересни заедници од став 1 
на овој член ги извршуваат и другите задачи и 
работи утврдени во меѓународниот договор, зако-
нот и самоуправниот општ акт. 

Член 44 
Самоуправните интересни заедници во областа 

на воспитувањето и образованието и на насоче-
ното образование, како и самоупавните интересни 
заедници во областа на просветата и културата 
ги извршуваат, во согласност со законот, задачите 
и работите од спроведувањето на меѓународните 
договори што се однесуваат на воспитувањето и 
образованието на децата и младината, односно на 
образованието и стручното оспособување на гра-
ѓаните. 

Член 45 
Самоуправните интересни заедници во репуб-

ликата односно во автономната покраина, форми-
рани во областите од член 33 став 3 на овој за-
кон, ги утврдуваат задачите и работите од чл. 42 
до 44 на овој закон што ќе се извршуваат во 
рамките на поширока форма на самоуправното 
интересно организирање во тие области .или во 
рамките на една од самоуправните интересни за-
едници во републиката односно во автономната 
покраина. 

Самоуправните интересни заедници, преку 
формата на организирање од став 1 на овој член; го 
известуваат сојузниот орган на управата од член 
34 на овој закон за состојбата на извршувањето 
на меѓународните договори во областите за кои 
се формирани. 

Член 46 
На граѓаните на привремена работа во стран-

ство во остварувањето на заштитата од овој за-
кон определена помош им даваат и стручните ра-
ботници од Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија (социјални работници, совето-
давачи и др.), во согласност со договорот што го 
склучува сојузната организација од член 38 на 
овој закон со надлежниот орган односно органи-
зација на странската држава 

Заради извршување на задачите и работите во 
врска со остварувањето на заштитата од член 9 
став 1 точ. 9 и 10 на овој закон, во странство .се 
упатуваат, во согласност со законот и меѓународ-
ниот договор, наставници и воспитувачи, 

Член 47 
Критериумите за избор, начинот на избор и 

подготвување, траењето на работата во странство, 
статусот за време на работата во странство, вра-
ботувањето по враќањето во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и другите пра-
шања од заеднички интерес во врска со упату-
вањето. на стручни работници, односно наставници 
И воспитувачи од член 46 на ОВОЈ закон се уреду-
ваат во согласност со законот и договорот. 

VII КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 48 
Со парична казна од 5.000 до 1.000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација 
на здружен труд или друго правно лице што на 
привремена работа во странство заради изведу-
вање на инвестициони работи или извршување на 
производствени работи, услуги и други работи ќе 
упати работник: \ 

1) кој не го отслужил воениот рок или на 
друг начин не го регулирал служењето на воениот 
рок, односно, кој има воена специјалност или воен 
распоред од посебен интерес за народната одбра-
на, ако со закон не е поинаку определено (член 7); 

2) на кого не му се обезбедени: здравствено, 
пензиско и инвалидско осигурување и здравствена 
заштита на членовите на неговото семејство; до-
даток на деца; заштита при работата; сместување 
и исхрана; добивање дозвола за работа и престој 
во државата во која ќе се вработи; заштита во 
постапка пред судовите и органите на управата 
во државата во која е вработен; трансфер на 
заштедите од личните заработувачки и од другите 
парични примања по основа на трудот и соци-
јалните давања; информирање за условите на жи-
вотот и работата во државата во која ќе се вра-
боти и за правата од трудот и по основа на тру-
дот; осигурување за случај на привремена невра-
ботеност ако се вработува кај приватен работодавец 
(член 9 став 3); 
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неговата 
определени рабо 

3) на кого, ]зо согласност со законот^ не му е 
'Обезбеден лекарски преглед заради утврдување на 

здравствена способност за работа на 
[ути и задачи во странска држава, 

како и заради ујгврдување на неговата здравствена 
состојба по враќањето од привремена работа во 
странство (член 11); 

4) кој засновал работен однос на определено 
време надвор ојц условите предвидени со самоу-
правниот општ jjiKT (член 14 став 2); 

5) кој засновал работен однос на определено 
време, да работи во странство повеќе од 12 ме-
сеци (член 14 став 3); 

6) кому не Му се обезбедени сместување и ис-
храна најмалку како што ги имаат соодветните 
работници државјани на државата во која се 
изведуваат инвестиционите работи или се извршу-
ваат производствените работи, услуги и други 
работи, односно во согласност со условите за смес-
тување и исхрана во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија утврдени со општествен 
договор односно со самоуправна спогодба, ако е 
тоа за работникот поповолно (член 16). 

За дејствија 
казни и одгово 

та од став 1 на овој член ќе се 
рното лице во организација на 

здружен труд или во друго правно лице со па-
рична казна до 20.000 динари. 

; Член 49 
Со парична казна од 5.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за Стопански престап организација на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) кое со договор за деловна соработка ќе се 
обврзе да му отстапи работници на странски де-
ловен партнер или му ги отстапи (член 13 став 3); 

2) кое ќе упати работници на привремена ра-
бота во странство, а не прибавило согласност од 
надлежниот орган во републиката односно од над-
лежниот орган во автономната покраина (член 19 
Став 1). 

3) кое ќе упати работници на привремена ра-
бота во странство, а за тоа не го известило над-
лежниот орган во републиката односно надлеж-
ниот орган во автономната покраина (член 18 
став 4). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организација на здру-
жен труд или во друго правно лице со парична 
казна до 10.000 динари. 

Член 50 
Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок самоуправната интересна 
заедница за вработување: 

1) ако на граѓанин на кого му посредува при 
вработувањето во странство не му обезбеди ле-
карски преглед заради утврдување на неговата 
Здравствена способност за работа на определени 
работи и задачи во странска држава, како и за-
ради утврдување на неговата здравствена состојба 
ро враќањето од привремена работа во странство 
(член И); 

2) ако при вработувањето во странство му 
ћосредува на граѓанин кому не му е обезбедена 
заштитата од член 26 на овој закон или кога не 
Се исполнети условите од член 28 на овој закон; 

3) ако при вработувањето му посредува на 
граѓанин кој има занимање за кое не може да 
Се посредува заради вработување во странство 
(член 29); 

4) ка не му посредува или не му даде 
помош на граѓанин кој сака да му се посредува 
При вработувањето односно работното ангажирање 
ћо враќањето од привремена работа во странство 
(член 30 став 2 точ. 1 и 2); 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе,, се 
казни и одговорното лице во самоуправната интз-
pecEia заедница за вработување со парична казна 
до 3.000 динари. 

Член 51 
Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за прекршок правно лице; 
1) кое се занимава со посредување при вра-

ботувањето на граѓани во странство освен во слу-
чаите утврдени со овој закон (член 27 став 2); 

2) кое ќе објави оглас за понуди на странски 
работодавци за вработување на граѓани во стран-
ство без одобрение од сојузната организација над-
лежна за работите на вработувањето (член 40). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во правно лице со па-
рична казна до 20.000 динари. 

За дејствијата од став 1 точка 1 на овој за-
кон ќе се казни физичко лице со парична казна 
до 20.000 динари и со затвор до 60 дена. 

Член 52 
Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари 

ќе се казни за прекршок самоуправна интересна 
заедница во областа на вработувањето, пензиското 
и инвалидското осигурување, за здравственото оси-
гурување и здравството, воспитувањето и образо-
ванието и детската и социјалната заштита ако на 
граѓанин на привремена работа во странство не 
му издаде во роковите утврдени со закон односно 
со самоуправен општ акт уверение, друга јавна 
исправа за фактите врз основа на кои тој и 
членовите на неговото семејство остваруваат оп-
ределени права од трудот и по основа на трудот 
и престојот во странство (член 12 став 1). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице со парична казна од 
ЗОО до 3.000 динари. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 53 
Организациите на здружен труд што упату-

ваат работници на привремена работа во стран-
ство, како и самоуправните интересни заедници 
од член 33 став 3 на овој закон, се должни да 
ги усогласат самоуправните општи акти со одред-
бите на овој закон најдоцна во рок од една го-
дина од денот на неговото влегување во сила. 

До усогласувањето на самоуправните општи 
акти од став 1 на овој член не се применуваат 
одредбите на тие акти што се во спротивност со 
одредбите од овој закон. 

Член 54 
Сојузниот извршен совет ќе преземе мерки 

сојузната организација надлежна за работите на 
вработувањето да се оспособи организационо и кад-
ровски за да го преземе од 1 јануари 1981 година 
извршувањето на стручните и другите работи од 
член 38 став 2 точка 3 на овој закон. 

До настапувањето на рокот од став 1 на овој 
член, сојузната организација надлежна за работите 
на вработувањето и сојузната организација над-
лежна за меѓународна научна, просветно-културна 
и техничка соработка ќе ги вршат работите и 
задачите од член 38 став 2 точка 3, што им биле 
доверени на денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 55 
Со денот на влегувањето во сила на овој зч-

кон престанува да важи Законот за основните 
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услови за привремено вработување и за заштитата 
на југословенските граѓани на работа во странство 
(„Службен лист СФРЈ", бр. 33/73, 11/74 и 36/75). 

Член 56 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ41. 

284. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Устаг.от на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕД-

НОСТ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за хартиите од вредност, што го увои Собрани-
ето на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 
март 1980 година. 

ПР бр. 849 
26 март 1980 година 

Белград 

По овластување од 
Претседателот на 

* Републиката 
потпретседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Лазар Количевски с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иван Кукоч, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИТЕ 

ОД ВРЕДНОСТ 

Член 1 
Во Законот за хартиите од вредност („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 40/78) по член 78 се додава нов 
член 78а, кој гласи: 

„Член 78а 
Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на здру-
жен труд или друго општествено правно лице ако 
им продаде стоки на граѓани за обврзници односно 
за ануитетски купони на обврзници што ги издале 
републиките односно автономните покраини, или за 
обврзници БО поглед на кои републиките односно 
автономните покраини презеле обврска да ги амор-
тизираат или за кои гарантираат — ако рокот на 
амортизацијата на обврзницата односно^ на ануитет-
скмот купон е подолг од 90 дена од денот на извр-
шената продажба на стоките (член 33 став 2). 

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 
Се казни за стопанскиот престап од став 1 на овој 
член и одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд или во друго општествено правно лице.-. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од дено! 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

285. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија, а 
во врска со член 9 ст. 4 и 5 од Законот за Награда-
та на Антифашистичкото веќе на народното ослобо-
дување на Југославија, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 26 март 1980 годи-
на и на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 26 март 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБО-
РОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО 
ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ 

НА ТОЈ ОДБОР 

I 
За претседател на Одборот за Наградата на Ан-

ти фа мистичното веќе на народното ослободување на 
Југославија се именува Али Шукрија, член на Прет-
седателството на Покраинскиот комитет на Сојузот 
на комунистите на Косово. 

II 
Одборот за Наградата на Антифашистичкото ве-

ќе на народното ослободување на Југославија го со-
чинуваат следниве членови што ги избраа собрани-
јата на републиките односно собранијата на авто-
номните покраини: 

од Социјалистичка Република Босна и Херце-
говина : 

членови: 
1. Петар Додик, претседател на Деловодниот од-

бор на СОЗТ на РМК — Зеница; 
2. д-р Фрањо Кожул, редовен професор на Прав-

ниот факултет во Сараево; 
3. Ксмет Кресо, генерален директор на КИПРО 

„Ослобођење" — Сараево. 
заменици: 
1. Саво Чечур, претседател на Деловниот од-

бор па СОЗТ „Шипад" — Сараево; 
2. д-р Тихомил Марковиќ, ректор на Универ-

зитетот Ео Тузла; 
3. д-р Мехмед Мутевелнќ, специјалист за интер-

ни болести во I интерна клиника на УМЦ — Са-
ра ено. 

од Социјалистичка Република Црна Гора: 
членови: 
1. д-р Жарко Булаиќ, делегат во Сојузниот со-

бор нп Собранието на СФРЈ; 
2. д-р Мил јан Радовиќ, ректор на Универзите-

тот .„Вељко Влаховић' во Титоград; 
3. Радоња Вешовиќ, писател. 
заменици: 
1. м-р Боислав Кнежевиќ, потпретседател на 

Стопанската комора на СР Црна Гора; 
2. д-р Бранко Прњат, извршен секретар во 

Претседателството на ЦК СК Црна Гора; 
3. Никола Бујошевић сликар. 
од Социјалистичка Република Хрватска: 
членови: 
1. д-р инж. Иван Јурковић претседател на Ре-

публичкиот совет за прашања на образованието, на-
уката, културата и физичката култура; 

2. Мирко Божиќ, писател; 
3. Гојко Штековиќ, претседател на Соборот на 

рдружениот труд на Саборот на СР Хрватска. 
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заменици: 
1. д-р Винко Франчишковиќ, професор на Ме-

дицинскиот факултзт во Риека; 
2. Коста Спаиќ, професор на Академијата за те-

атар, филм, и телевизија; 
3. д-р Мирјана Почек-Матиќ, професор на Еко-

номскиот факултет во Загреб. 

од Социјалистичка Република Македонија: 
членови: 
1. Хисен Рамадани, потпретседател на Изврш-

ниот совет на Собранието на СР Македонија; 
2. Матеја Матевски, претседател на Републич-

ката комисија за култуни врски со странство; 
3. д-р Борис Каранфилски, редовен професор 

На Медицинскиот факултет во Скопје. 

заменици: 
1. Иќмет Кривца, потпретседател на Стопанска-

та комора на Македонија; 
2. Борис Вишински, уредник на „Културен жи-

вот" — Скопје; 
3. Емин Илхами, директор на Театарот на на-

родностите во Скопје. 

од Социјалистичка Република Словенија: 
членови: 
1. д-р Владимир Брачич, професор на Педагош-

ката академија при Универзитетот во Марибор; 
2. дипл. инж. Марко Булц, претседавач на Де-

легацијата на Собранието на СР Словенија во Со-
борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ; 

3. м-р Савин Јоган, член на Претседателството 
на Републичката конференција на ССРН на Слове-
нија. 

заменици: 
1. д-р Адолф Бибич, редовен професор на Фа-

култетот за социологија, политички науки и нови-
нарство при Универзитетот „Едвард Кардељ" во 
Л^убљана; 

2. Јанез Перовшек, советник во Стопанската 
комора на Словенија; 

3. Франце Штиглиц, претседател на Собранието 
на Културната заедница на Словенија. 

од Социјалистичка Република Србија: 
членови: 
1. д-р Драгутин Тешиќ, член на Претседател-

ството на СР Србија; 
2. Александар Митровиќ, генерален директор на 

СОЗТ на Хемиската индустрија „Зорка", Шабац; 
3. Мирослав Чангаловић првак на Белградска-

та опера; 

заменици: 
1. д-р Борислав Јовиќ, претседател на Репуб-

личкиот совет за стопански развој и економска по-
литика на СР Србија; 

2. Драган Миљковић претседател на Деловод-
ниот одбор на СОЗТ ЕИ „Ниш"; 

3. Александар Обрадовић професор на Факул-
тетот за музички уметности во Белград. 

од Социјалистичка Автономна Покраина КосовоI 
членови: 
1. Али Шукрија, член на Претседателството на 

ПК СК на Косово; 
2. Дрита Доброти, потпретседател на Собрани-

ено на САП Косово; 

заменици: 
1. д-р Хаљиљ Турку, проректор на Универзите-

тот во Приштина; 
2. д-р Вук Фи липовиќ, академик, професор на 

Филозофскиот факултет во Приштина. 
од Социјалистичка Автономна Покраина Вој-

водина: 

членови: 
1. д-р Светислав Стојаков, член на Претседател-

ството на ПК СК Војводина; 
2. м-р Андраш Мора, потпретседател на Изврш-

ниот совет на Собранието на САП Војводина; 

заменици: 
1. Витомир Сударски, директор на НИПРО 

„Дневник"; 
2. дипл. инж. Бошко Николиќ, директор на ПИК 

„Сирмијум", Сремска Митровица. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 255 
26 март 1980 година 

Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ 

Иван Кукоч, с р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Стана 
Зоран Полич, с.р. ТомашевићАрнесен, с р 

286. 

Врз основа на член 29 став 1 точка б од Царин-
скиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА 3\ ПРИМЕНА НА 
ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА 
СТОКИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ЗАРАДИ ОТСТРА-
НУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ 
ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА ИА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

1. Во Одлуката за примена на ослободувањето 
од плаќања царина на стоки што се увезуваат за-
ради отстранување на последиците предвизвикаии 
од земјотресот на територијата на Социјалистичка 
Република Црна Гора („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/79), во точка 2 зборовите: „до 15 април 1980 
година" се заменуваат со зборовите: „до 31 декем-
ври 1981 година". 

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

Е п. бр. 109 
20 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 
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287. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/68) и на член 1 став 2 од Законот за 
посебната такса на увезени стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБ-
НА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧ-
НОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 
И ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ТАКСА НА 
УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ — ОПРЕДЕЛЕНИ СУРОВИНИ 

1. На увозот на руди и концентрат!! на бакар 
ед тар.. број 26.01/4, концентрат!! на олово од тар. 
број 26.01/76, концентрат на цинк од тар. број 
26.01/86, на руди и концентрат на антимон од тар. 
број 26.01/153^ на јаглен за кокетирање од тар. број 
27.01 /2а и на сурови фосфати од тар. број 31.03/3в 
на Царинската тарифа нема да се плаќа посебна 
давачка за израмнување на даночното оптоварува-
ње на увезените стоки пропишана со Одлуката за 
определување на стоките за кои се плаќа посебна 
давачка за израмнување на даночното оптоварува-
ње на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 61/75, 57/76, 47/77 и 11/78), а посебната такса на 
увезените стоки, пропишана со Одлуката за опре-
делување на стоките за кои при увозот се плаќа 
посебна такса („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/79), 
се плаќа во височина од 1°/о. 

2. Одредбата од точка 1 на оваа одлука се одне-
сува на увозот што се врши во согласност со мате-
ријалниот биланс за 1980 година и во количините 
договорени во рамките на надлежниот орган на 
Стопанската комора на Југославија. 

3. Оваа одлука се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1980 година. 

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

Е. п. бр. ИО 
20 март 1980 година 

Белград 
Сојузен извртен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

288. 
Врз основа на член 51 од Законот за движење-

то и за престојот на странци во Југос дави-
ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/63) и 
член 3 став 2 од Уредбата за паричната помош 
и за здравствената заштита на странци на кои им 
е признаен статусот на бегалец („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/75), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПАРИЧ-
НАТА ПОМОШ НА СТРАНЦИТЕ СО СТАТУС НА 
БЕГАЛЕЦ, КОИ СЕ МАТЕРИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕ-

ДЕНИ 
1. Паричната помош на странците на кои им е 

признаен статусот на бегалец, а која е утврдена со 
Одлуката за усогласување на износите на парич-
ната помош на странците со статус на бегалец кои 
се материјално необезбедени („Службен лист на 

СФРЈ", гр 10/79). се зголемува за 20,4% и така зго-
лемената парична помош по одделни видови из-
несува 

Динари 
1) основна помош 823 
2) додаток за неспособност 206 
3) додаток за неспособност за самохрани 412 
4) додаток за стручно оспособување 209 
5) додаток за стручно оспособување над-

вор од местото на домување 619 
6) додаток за малолетни членови на се-

мејството 206 
2. Износите на основната помош и на додато-

ците утврдени во точка 1 на оваа одлука течат од 1 
јануари 1980 година. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за усогласува-
ње на износите на паричната помош на странците 
со статус на бегалец, кои се материјално необезбе-
дени („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/79). 

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

Е. п. бр. 111 
20 март 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е- р. 

289. 

Врз основа на член 50 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77) и член 39 став 2 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАН-
СКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНО-
ВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И 
НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ, ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ПРИ ИЗВОЗОТ И ЗА 
ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛА-

ЌАЊЕ 

1. За определување на основицата за пресмету-
вање на царината и на другите давачки, за пресме-
тување на даночните олесненија при извозот и за 
искажување на правата на увоз и плаќање, се утвр-
дуваат следните курсеви: 

Вид на валутите Динари 
1 САД долар (USA }) 20,10 
100 Австриски шилинзи (Asch) 159,20 
100 Белгиски франци (Bfr) 70,30 
100 Дански круни (Dkr) 363,90 
1 Англиска фунта (Lsfg) 45,60 
100 Француски франци (FF) 487,20 
100 Холандски флорини (Hfl) 1.034,00 
100 Италијански лири (Lit) 2,40 
1 Канадски долар (Can $) 17,50 
100 Западногермански марки (DM) 1.139,Об 
100 Норвешки круни (Nkr) 411,60 
100 Швајцарски франци (Sfr) 1.191,90 
100 Шведски круни (Skr) 479,70 
100 Фински марки (Fink) 537,20 
100 Јапонски јени (Yen) 8,10 
100 Шпански пезети (Pz) 29,90 
1 Кувајтски динар (Кув. динар) 73,20 
1 Ирачки динар (Ир. динар) 67,80 
1 Австралиски долар 22,20 
100 Драхми 48,90 
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2. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува д^ важи Одлуката за утвр-
дување на курсевите на странските валути за оп-
ределување на основицата за пресметување на ца-
рината и на другите давачки, за пресметување на 
даночните ол есненија при извозот и за искажување 
на правото л а увоз и плаќање, како и за потребите 
на статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр, 
38/79) освен одредбите од точка 1 на таа одлука 
која се однесува на утврдувањето на курсевите *на 
странските валути за потребите на статистиката. 

3. Оваа одлука се применува од 1 април 1080 
година. 

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

Е. п. бр. 117 
27 март 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е- Р-

290. 

Врз основа на член 58 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7/77, 61/78, 26/79 и 5/80), во спогодба со со-
јузниот секретар за пазар и општи стопански ра-
боти, сојузнибт секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА 
НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И 3АЛЧНИОТ Н А ВО-
ДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊА И 
ПЛАКАЊЕ ПА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРО-

ИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Дравилникот за примена на даночните стапки 

и за начинот за водење на евиденција, пресметување 
и плаќање на данокот на промет на производи и ус-
луги („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/77, 44/77, 
8/78. 67/78, 5/79 и 34/79) во член 50 ст. 22 до 24 се 
менуваат и гласат: 

„Право на набавка на патнички автбмобили, без 
плаќање данок на промет на производи бо смисла на 
член 36 став 1 точка 39 од Законот, има инвалидног© 
лице под следните услови: 

1) да набавува патнички автомобил чија вредност 
е до 90.000 динари; 

2) набавката на патнички автомобил да ја врши 
непосредно од производител или од трговска орга-
низација на здружен труд или од увоз; 

3) на продавачот, односно на царинарницата да 
му поднесе писмен наод и мислење од надлежната 
комисија за утврдениот степен на инвалидност (не-
способност која одговара на неспособноста на вое-
ните инвалиди од I до IV група). Наодот и мислењето 
за воените инвалиди ги издава комисијата која ја 
утврдува потребата за ортопедски помагала, и за 
други ичг.алидски лица — комисијата на заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување во репу-
бликата. односно во автономната покраина. 

Продавачот односно царинарницата во факту-
рата односно во исправата за увоз го внесува бројот 
и датумот на писмениот наод и мислење на надлеж-
ната комисија. 

Купувачот — инвалидно лице му поднесува на 
надлежниот орган за регистрација на патничкиот 
автомобил фактура за купувањето, односно исправа 
за увозот, која мора да ги содржи сите наведени 
податоци, а регистрацијата на патничкиот автомобил 

се врши само на името на тој купувач. Ако инва-
лид ното лице набавува патнички автомобил чија 
вредност го преминува износот од 90.000 динари, го 
плаќа на име данок на промет на производи изно-
сот кој претставува разлика помеѓу основниот и по-
себниот данок на промет на производи што се пла-
ќаат на тој автомобил и основниот и посебниот да-
нок на промет на производи што се пресметуваат на. 
патнички автомобил чија вредност е до 90.000 ди-
нари." 

Член 2 
Овој правилник влегува во с*ша наредниот ден 

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

Бр. 5-3533/1 
24 март 1980 година 

Белград. 
Сојузен 

секретар за финансии, 
инж. Петар Костиќ, е. р. 

291. 

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
етиопски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „BUNTE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Bunte". број 10 од 28 
февруари 1980 година, кое излегува на германски 
јазик во Офенбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/852 
13 март 1980 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар за внатрешни 
работи, 

Драшко Јуришиќ,ар. 

292. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74) сојузниот се-
кретар гџ внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA" 

Се забранува внесувањето и радувањето во 
Југославија на Списанието „Panorama", број 724 од 
3 март 1980 година, кое излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/525 
13 март 1980 година 

Белград 
Заменик-со ј узен 

секретар за внатрешни 
работи. 

Драшко Јуришиќ, а р . 
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293. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО »GENTE« 

Се забранува внесувањето и растурањето,, во Ју-
гославија на списанието »Gente«, број 11 од 14 март 
1980 година кое излегува на италијански јазик во 
Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/528 
18 март 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

294. 

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за бо-
речкиот додаток „Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/77), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1988 ГОДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот до-
даток во 1980 година се утврдува во износ од 6.480 
динари. 

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

Бр. 379/1 
20 март 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 

и воените инвалиди, 
Милан Вукасовић, е. р. 

295. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за ос-

новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77) 
и член 24 став 1 од Законот за основните права на 
борците. од Шпанската националноослОбодителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и воените инвалиди 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1979 

ГОДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за 

1979 година се утврдува во износ од 6.113 динари. 
2. Износот од точка «1 на оваа наредба, зголе-

мен за 6%, изнесува 6.480 динари, и така утврдев 
служи за определување на додатокот кон пензии 
јата и на постојаното Месечно парично примање во 
1980 година според Законот за основните права на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" и За-
конот за основните права на борците од Шпанска-^ 
та националноослободителна и револуционерна вој-
на од 1936 до 1939 година. 

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

Бр. 377/1 
20 март 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 

и воените инвалиди, 
Милан Вукасовић, е. р. 

29«. 

Врз основа на член 16 став 6 од Законот за ос-
новните права на лицата одликувани со Орден на 
народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), 
претседателот на Сојузниот, комитет за прашања 
на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1979 

ГОДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за 
1979 година се утврдува во износ од 6.113 динари. 

2. Износот од точка 1 на оваа наредба, зголе-
мен за 6°/о, изнесува 6.480 динари, и така утврден 
служи за определување на додатокот кон пензија-
та и на постојаното месечно парично примање во 
1980 година според Законот за основните права на 
лицата одликувани со Орден на народен херој. 

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

Бр. 378/1 
20 март 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања на борците! 

и воените инвалиди, 
Милан Вукасовић, е. р. 

297. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за во-
ените инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр 
39/77), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ЛИЧНАТА1 

И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ОРТОПЕД-
С К А ^ ДОДАТОК И НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА 
И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ ВО 1988 

ГОДИНА 
1. Личната и семејната инвалиднина и ерто-

педашот додаток се зголемуваат почнувајќи од f 
јануари 1980 година за 20V*, и така зголемени из* 
несуваат: 
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1) личната инвалиднина месечно, и тоа: 
Група • Динари 
I — — — — — — 9.233 
II - — — — — 6.691 
III — — — — — — — 5.062 
IV _ — — — 3.738 
V ——— — — — — — — — — 2.662 
VI — — — — — — — — — — 1.650 
VII — — — — — — — — 1.116' 
VIII — — — — — — — — — — 538 
IX — — — — — — — — — — 402 
X — — — — — — — — — — 271 
2) семејната инвалиднина месечно, и тоа: 

Динари 
а) за еден член на семејството — — — 601 
б) за секој натамошен член на семејство-

то кој е соуживател на инвалиднината ЗОО 
в) зголмената семејна инвалиднина (член 

30 од Законот за воените инвалиди)— 1.603 
3) ортопедскиот додаток месечно и тоа: 

Динари 
а) за први степен на телесно оштетување 2.671 
б) За втори степен на телесно оштетување 2.039 
в) за трети степен на телесно оштетување L313 
г) за четврти степен на телесно оштетување 635 
2. Додатокот за нега и помош од страна на дру-

го лице изнесува месечно почнувајќи од 1 јануари 
1980 година, и тоа: 

Динари 
1) на воен инвалид распореден во први 

степен на додаток — — — — — — 7.947 
2) на воен инвалид распореден во втори 

степен на додаток — — — — — — 6.113 
3) на воен инвалид распореден во трети 

степен на додаток — — — — — — 4.279 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 376/1 
20 март 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 

и воените инвалиди, 
Милан Вукасовић, е. р. 

298. 

Врз основа на член 74 став 3, член 123. став 3 
член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1 
член 254 ст. 5 и 7 и член 287 став 4 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 8 од Одлуката за работите за врше-
ње на услуги при облагородување на стоките 
(„Службен лист не СФРЈ", бр. 56/77), директорот 
на Сојузната управа за царини пропишува , 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПОД-
НЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА 

ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пополнување и 

доднесувањг на исправите во царинската постапка 
(..Службен лист на СФРЈ", бр. 41/79} во член 4 точка 
86 се менува и гласи: 

„38) во рубриката 36 се пополнува само шифар-
I ек ото поле со должина од 4 места, во кое се запи-

шува соодветната шифра на намената на увозов 
од Кодексот на шифрите, што е внесена во осенче* 
ното поле на рубриката 25 во Пријавата за склучен 
ниот договор за увоз;". 

Во точка 48 став 3 се менува и гласи: . 
„Ако стоките се увезуваат за потребите на воо-

ружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на органите и организа-
циите на федерацијата, на материјалните резерви 
во федерацијата, на Фондот за побрз развој на 
стопански недоволно развиените подрачја или за 
други потреби на федерацијата, а во рубриката 49 
(Извор на средствата) е означена шифрата 65 (де-
визи за потребите на федерацијата според член 72 
од Законот за девизното работење и за кредитните 
односи со странство), во шифарското поле со Дол-
жина од 7 места во првото место, одвоено со испре-
кината линија, се запишува шифрата 7. Во другите 
6 места од Кодексот на шифрите шифрата на сто-
панската дејност односно на гранката во која спа-
ѓа основната дејност на корисникот." 

Член 2 
Во член 11 точка 16 се менува и гласи: 

^ „16) во рубриката 16 '(Тежина во килограми) се 
запишува бруто-тежината на стоката изразена во 
килограми. 

Ако се царинат повеќе видови стоки, податокот 
за бруто-тежината се запишува само при првото на-« 
именување;". ѕ 

Член 3 
Во член 13 точка 38 став 3 се менува и гласи! 
„Ако стоките се увезуваат За потребите на воо-

ружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на органите и организации-
те на федерацијата, на материјалните резерви ва 
федерацијата, на Фондот за побрз развој на стопан-
ски недоволно развиените подрачја или за други 
потреби на федерацијата, а во рубриката 39 е оз-
начена шифрата 65 (девизи за потребите на феде-
рацијата според член 72 од Законот за девизното 
работење и за кредитните односи со странство), в6 
шифарското поле со должина од 7 местра, во првото 
место, одвоено со испрекината линија, се запишувЗ[ 
шифрата 7. Во другите 6. места се запишува од Ко-
дексот на шифрите шифрата на стопанската деј-
ност односно на гранката во која спаѓа основната 
дејност на корисникот/4 

Точка 41 се менува и гласи: 
„41) во рубриката 41 се запишува соодветната 

шифра за намената на увозот од Кодексот на шиф-
рите.". 

Член 4 
Во Кодексот на шифрите по главата XV се до-

дава нова глава XVI, која гласи: 

„XVI. НАМЕНА НА УВОЗОТ 

Реден 
број Намена на увозот Шифра 

1 2 3 

5 
6 

Опрема 
Репродукција и суровини 
Резервни делови за тековно одржу-
вање 
Резервни делови за инвестициона 
одржување 
Лична потрошувачка 
Потрошен материјал 

4 
5 
6". > 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила на 1 април 

1980 година. 1 

Бр. Д-3532/1 
14 март 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Кемал Тарабар, с. р. 

299. 

Врз основа на член 43 став 3 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), директорот на Сојузната управа за царини 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ИСТРОШЕНОСТА НА СТО-

КИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ 

1. Во Наредбата за начинот за утврдување на 
истрошеноста на стоките што се увезуваат ( Служ-
бен лист иа СФРЈ" бр. 37/76) во точка 3 ст 1 и 2 
бројот: .,10.000" се заменува со бројот: „30.000". 

2. Во точка 5 став 1 бројот: „20.000" се заменува 
со бројот: „50.000". 

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

Бр. Д-3590/1 • 
14 март 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управат за 

царини. 
Кемал Тарабар, с. р. 

'ЗОО. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-

ДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПЕЧАТЕНИ 
ПЛОЧИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите на испитувањето на 
печатени плочи што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Печатени плочи. Методи на ис-
питувањето. Општи испитувања — 

2) Печатени плочи. Методи на ис-
питувањето. Електрични испитувања 

3) Печатени плочи. Методи на ̂ ис-
питувањето. Механички испитувања 

4) Печатени плочи. Методи на ис-
питувањето. Мешовити испитувања — 

5) Печатени плочи. Методи на ис-
питувањето. Постапка 16: Запаливиот 

6) Печатени плочи. Методи на ис-
питувањето. Испитување на вл и јани-, 
его на околината — — — — — 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи југословенскиот стандард 
што го има следниот назив и ознака: 

Печатени кола. Печатени плочи. 
Методи на испитувања — — — — JUS N.R7.032 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на електрониката и телекомуникациите 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 5/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-3503/1 
26 февруари 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

- за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

301. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-

ТРИЧНИ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за електрични апарати за дома-
ќинство што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Баррња за безбедг*ост. Апарати 
за греење на течност. Посебни тех-
нички услови и испитувања — — JUS N.M1.130 

2) Барања за безбедност. Елек-
трични пегли. Посебни технички ус-
лови и испитувања — — — — — JUS N.M1.130 

3) Барања за. безбедност. Елек-
трични часовници! Посебни технички 
услови и испитувања; — — — — JUS N.M2.060 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник,се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
* Југословенските стандарди од член 1 на ово} 
правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на електричните апарати за домаќинството 
што ќе се пгхшзведат односно увезат од денот на 
влегувањето во сила. нз овој правилник, 

JUS N.R7.080 

JUS N.R7.061 

JUS N.R7.062 

JUS N.R7.063 

JUS N.R7.0S4 

JUS N.R7.065 
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Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Електрични пегли и уреди за 
пеглање. Дополнителни технички ус-
лови — — — — — — — — JUS N.M1.130 

2) Електрични пегли и уреди за 
пеглање. Дополнителни испитувања JUS N.M1.135 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за електротермички направи за домаќинството 
(„Службен лист на СФРЈ ', бр. 43/71); 

3) Електротермички направи. На-
прави за греење течност. Дополнител-
ни технички услови — — — — JUS N.1Л 1.050 

4) Електротермички направи. На-
прави за греење течност. Дополнител-
ни испитувања — — — — — — JUS N.M1.055 
донесени со решението за југословенските стандарди 
за електрични направи за домаќинство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/72); 

5) Направи со електромотор*!, 
Електрични часовници, Дополнителни 
технички услови — — — — — JUS N.M2.060 

6) Направи со електромотор^ 
Електрични часовници. Дополнителни 
испитувања — — — — — — — JUS N.M2.065 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за електрични неправи за домаќинство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 18/73. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-4319/1 
10 март 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

302. 

Бр* основа на член 9 став 3 од Законот за врше-
ње хидрометеоролошки работи од интерес за целата 
земја (Службен лист н*а СФРЈ бр. 39/74), во спогод-
ба со Сојузниот комитет за сообраќај и врски, ди-
ректорот на Сојузниот хидрометеоролошки завод 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА 
НА БРОДСКИТЕ МЕТЕОРОЛОШКИ СТАНИЦИ 
ШТО СЕ НАОЃААТ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИ-

ЦА 

1. Со ова упатство се пропишува кои поморски 
бродови на југословенската трговска морнарица мо-
раат да имаат метеоролошки станици за мерење и 
набљудување на метеоролошките и хидролошките 
елементи и појави, програмата и начинот на работа-
та на тие станици, како и доставувањето на соб-
раните податоци до организацијата во републиката, 
односно автономната покраина надлежна за врше-
ње на хидрометеоролошки работи. 

2 Поморските бродови на југословенската тр-
говска морнарица, што се запишани во- регистарот 
на југословенските бродови од 500 бруто регистар-

ски тони нагоре, (во натамаишиот текст: ВИТ) се 
должни да имаат бродски метеоролошки станици* 

Поморските бродови на југословенската тргов-
ска морнарица што се запишани во регистарот на 
југословенските бродови, а кои се помали од 500 
ВИТ можат да имаат бродски метеоролошки стани-
ци, ако на нив постои можност за набљудување и 
ако пловат ЕО подрачје во кое податоците се од осо-
бено значење за хидрометеорологијата или тие по-
датоци особено се интересни за хидрометеоролош-
ката служба. 

3. Според обемот на метеоролошките набљуду-
вања и начинот на известување за метеоролошките 
набљудувања, бродските метеоролошки станици од 
точка 2 па оБа упатство се распоредуваат во след-
ните категории: 

1) бродски метеоролошки станици опремени со 
потполна опрема на проверени метеоролошки ин-
струменти кои даваат бродски извештаи за метео-
ролошките набљудувања (во натамошниот текст: 
ОБС МЕТЕО-извештаи) во целосна форма; 

2) бродски метеоролошки станици опремени со 
ограничен број на проверени метеоролошки инстру-
менти кои даваат бродски ОБС МЕТЕО-извештаи 
во скратена форма; 

3) други бродски метеоролошки станици кои, 
по правило, се снабдени со проверени метеоролош-
ки инструменти и кои својот шифруван бродски 
ОБС МЕТЕО-извештај го даваат во скратена фор-
ма или во форма на отворен текст, како и станици 
кои немаат можност за радиотелеграфско емитира-
ње на метеоролошките извештаи. 

4. Метеоролошки набљудувања на море се вр-
шат на бродови што пловат, без оглед на позицијата 
на бродот во терминот предвиден за набљудување, 
на отворело море или во територијалните води на 
која и да било земја. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, во неповолни метеоролошки услови се вршат 
набљудувања и кога бродот е укотвен на отворено 
котвиште. 

5. Програмата на набљудувањето па метеоро-
лошките елементи и појави во бродската метеоро-
лошка станица опфаќа: 

1) и петру ментално и визуелно набљудување на 
поморскокетеоролошкиге елементи, појави и зага-
деност на морето; 

2) водење на бродски метеоролошки дневник 
(во натамошниот текст: БМД). 

3) шифрирањето и праќање на елементите и 
појавите што се набљудувани во форма на ОБС МЕ-
ТЕО-извештај. 

6. Бродските метеоролошки станици од точка 3 
на одредбата под 1 од ова упатство ги набљудуваат 
следните метеоролошки елементи и појави: 

1) сегашното време; 
2) минатото време; 
3> насоката и брзината на ветерот; 
4) облачноста (количината на облаците); 
5) типот на облаците; 
6) височината на базата на облаците; 
7) видливоста; 
8) температурата на воздухот; 
9) влагата на воздухот; 
10) притисокот на воздухот; 
11) тенденцијата на притисокот (барометарската 

тендеинија); 
12) ^арактеристиката на тенденцијата на при-

тисокот; 
13) курсот и брзината на бродот: 
14) температурата на површината на морето; 
15) насоката на движењето на брановите; 
16) периодот на брановите; 
17) височината на брановите; 
18) мразот на морете — ако го има. 
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7. Бродските метеоролошки станици од точка 3 
одредбата под 2 од ова упатство ги набљудуваат 
Следните метеоролошки елементи и појави, 

1) сегашното време; 
2) минатото време; 
3} насоката и брзината на ветерот; 
4) количината на облаците; 
5) типот на облаците; 
6) височината на базата на облаците; 
7) рпдливоста; 
8) температурата на воздухот, 
9) притисокот на воздухот; 
10) мразот на морето — ако го жта. 
8. Бродските метеоролошки станици од тбчка 3 

ћа одредбата под 3 од ова упатство ги набљудуваат 
следните метеоролошки елементи и појави. 

1) сегашното време; 
2) минатото време; 
3) насоката и брзината на ветерот; 
4) количината на облаците; 
5) видливоста; 
6) притисокот на воздухот; 
7) температурата на воздухот; 
8) мразот на морето — ако го т п . 
9. На синиот на набљудувањето на одделни ме-

теоролошки елементи и појави во бродската метео-
ролошка станица, нивното запишување во БМД, 
Шифрирањето на податоците во форма иа СБС МЕ-
ТЕО-изиештај и неговото емитирање се врши спо-
ред -/шструициите што ги пропишува организација-
та во републиката, односно автономната покраина 
надлежна за вршење на хидрометеоролошките ра-
боти. 

10. Метеоролошките набљудувања на бродовите 
при пловење се вршат редовно во четири главни 
термини, и тоа во: 0000, 0600, 1200 и 1800 часот по 
средно гриничко време (во натамашниот текст: 
GMT). 

При пловидбата по Јадранско ^море набљуду-
вањата се вршат во термините од став 1 на оваа 
точка и во меѓутермини, и тоа: во 0300, 0900, 1500 и 
2100 часот no СМТ. 

11. Набљудувањето на атмосферскиот прити-
сок се врши точно во терминот на набљудувањето, 
а набљудувањата на другите метеоролошки слемеЕС-
ТИ и појави се вршат во рамките на интервали од 
10 минути кои претходат на тој термин. 

12. По исклучок од одредбата на точка 10 од 
ова упатство, ако на бродот поради тешкотии од 
оперативна природа (спасување на бродот, пожар 
на бродот, хаварија на бродот, судир ка бродот и др.) 
набљудурБњата на метеоролошките елементи ке мо-
жат да се рршат во определениот термин, фактичкото 
време на набљудување треба да браде што поблиску 
до тој термин. Тоа фактично време на набљудување 
се запишува во БМД, со кратко објаснение зошто 
набљудувањето не е извршено во определениот тер-
мин. 

13. Во случај на приближување па невреме, ка-
ко и во текот на траењето на невремето (ветер со 
јачина од 8 и повеќе бофсри), на бродот што ќе се 
затече во таква временска ситуација, набљудува-
њата ќе се вршат почесто, а по потреба и секој 
саат. 

14. Податоците што се набљз^дуваат се шифри-
раат во ферма на СБС IV^ETEO-извештај и се до-
ставуваат, гео можност, најдолго во рок од еден час 
по набљудувањето. 

15. СБС МЕТЕО-извештаите што се однесуваат 
на вонредните набљудувања во врска со невреме, 
се емитираат како ТТТ порака и се предаваат во 
што покус рок по извршеното набљудување, без ог-
лед на терминот на набљудувањето. 

16. Резултатите на набљудувањата на бродската 
метеоролошка станица се запишуваат во БМД вед-
наш по извршеното набљудување, според упатство-

то на организацијата во републиката, односно авто-

номната покраина надлежна за вршење на хидро-
метеоролошки работи, 

17. Внесувањето на податоците во БМД и нив-
ното шифрирање се врши во согласност со одред-
бите на Указот за ратификација на Конвенцијата 
на Светската метеоролошка организација склучена 
и потпишана во Вашингтон на 11 октомври 1947 го-
дина со Анексот I и Анексот И, и со Протоколот за 
Шпанија („Службен лист на СФРЈ", бр. 80/48). 

18. Испишаните листови на БМД се доставуваат 
до организацијата во републиката, односно авто-
номната покраина надлежна за вршење на хидро-
метеоролошки работи, веднаш по завршетокот на 
секое тримесечје или кога бродот престанува да 
постои. 

19. На странските лучки метеоролошки агенти 
или служби, на нивно барање, се дава извод или 
препис од БМД. 

20. Ако бродот е расходуваи, продаден или го 
снајде несреќа, испишаните листови од БМД се до-
стапуваат до организацијата во републиката, однос-
но автономната покраина надлежна за вршење на 
хидрометеоролошки работи. 

21. Како бродски метеоролошки станици за вр-
шење на набљудувања., во смисла на ова упатство, 
се сметаат бродските метеоролошки станици кои ги 
имаат следните метеоролошки инструменти: 

1) прецизен анероид-барометар со милибарска 
повелба чии корекции — ако ги има — се запишу-
ваат во документот за баждарење на инструментот. 
Барометарот мора да овозможува прочитување со 
точност од ОД nib, а крајната граница на грешка на 
скалата не смее да ja преминува границата од ± 
0,5 mb; 

2) барограф со широка скала со милибарска по-
делба на лентата и со придушувач на движењето на 
перото заради отстранување на вибрације на бро-
дот, кој треба да биде заштитен од влијанието на 
температурата, грешката на скалата да не му пре-
минува 1,5 mb и да има уред за маркирање без по-
дигање на капаког. Инструментот треба да овозмо-
жува прочитување на притискот на воздухот на лен-

, тата со точност од ОД mb: 
3) аспирационен ncnxoMetap со Целзиусова по-

делба на скалата, кој овозможува мерење и прочи-
тување со точност од ± ОД mb; 

4) живин термометар за мерење па површинска-
та температура на морето со Целзиусова поделба на 
скалата, опремен со сад — реципиент на морската 
вода, однадвор заштитен од удари. Термометарот 
мора да има брза термичка реакција и да овозмо-
жува мерење и препотување со точност од ± ОД'С. 
Ако височината на палубата на бродот е толкава 
што на бродот да не е можно мерење на површин-
ската температура на морето кога бродот плови, 
бродот треба да е опремен со термометар кој се 
става во цевка со разладна вода што поблиску до 
бродската оплата и да е од таков квалитет што да 
овозможува мерење на температура на морската 
вода со точност од ± 0ДгС; 

5) анемометар, рачен или постојано вграден, 
па посебан носач на јарболот од бродот, снабден со 
далечински покажувач баждарен во т/ѕес. 

22. Течноста на анероид-барометарот и барогра-
фот во бродската метеоролошка станица се прове-. 
рува шестмесечно. 

Точката на замрзнување на термометрите за 
метеоролошки набљудувања во бродската метеоро-
лошка станица се проверува по пет години, а споре-
дувањето со стандардните термометри се врши 
секои две години. 

Метеоролошките инструменти во бродската ме-
теоролошка станица мораат да бидат снабдени со до-
кумент за баждарење. 
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23. Носителот на правото во поглед на распола-
гањето, користењето и управувањето со бродот, 
сопственикот на бродот или бродарот, навремено 
создаваат услови потребни за непречена работа на 
бродската метеоролошка станица. 

24. Носителот на правото на располагањето, ко-
ристењето и управувањето со бродот, сопственикот 
на бродот или бродарот ги доставува до организа-
цитата во републиката, односно автономната по-
краина надлежна за вршење на хидрометеоролош-
ки работи, која води попис на бродовите што имаат 
метеоролошки станици, следните податоци или ис-
правките на податоците за; 

I) називот на бродот; 
2> позиви!ioT радиознак на бродот; 
3) подрачјето или рутата на која бродот плови; 
4) типот на барометарот; 
5) типот на термометарот и неговото сместување 

(во засолниште или незаштитен); 
6) типот на хигрометарот или психометарот и 

неговото сместување; 
7) типот на термометарот и начиниот на мере-

њето на површинската температура на морето; 
8) типот на барографот; 
9) разните "други метеоролошки и океанограф-

ски инструменти со кои бродот е опремен; 
10) видот на радиоопремата; 
II) бројот на бродските радиотелеграфисти; 
12) височината (во метри) на платформата од 

која се вршат метеоролошките набљудувања, изме-
рени од средната водена линија; 

13) височината на анемометарот во метри. 
25. Носителот на правото во поглед на распо-

лагањето, користењето и управувањето со помор-
скиот брод, сопственикот на бродот или бродарот, 
во рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на ова упатство, ќе го опреми бродот со ме-
теоролошка станица. 

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

Бр. 17-385/10-79 
17 март 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот хидроме-
теоролошки завод, 

Миле Шиниќ, е. р. 

303. 
Врз основа на член 22 од Законот за оп а т ч 

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 1/80), претставниците на производите-
лите и претставниците на протрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РОТО-
-НОВИНС&А ХАРТИЈА, СРЕЌНО ФИНА ОФСЕТ-
•• ХАРТИЈА ВО РОЛНИ, СПИСА НИСКА РОТО-
• ОФСЕТ ХАРТИЈА ВО РОЛНИ И СРЕДНО ФИНА 

ХАРТИЈА САТИНИРАНА ВО РОЛНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 25 февруари 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за рото-ноЕИНска хартија, сред-
но фина офсет-хартија во ролни, списаниска рото-
-офсет хартија во ролни и средно фина хартија 

сатинирана БО ролни, со тоа што производителски-ч 
те организации на здружен труд можат своите за-
течени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат до 23%, така што нај-
високите продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/'kg 
1) рото-новинска хартија 11,18 
2) средно фина офсет-хартија, во ролни 13,22 
3) часописна рото-офсет „Чраф-хартија, 

во ролни 11,70 
4) средно фина хартија сатигшрана во 

ролни 56 до 80 g/m2 15,75 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на овса спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1485 од 18 март 1Ѕ80 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФГЈ". 

Претставници на производителите: Фабрика це-
лулозе и хартије „Матроз" — Сремска Митро-
вица и Товарна целулозе ин папирја „Ђуро Са-
лај" — Кршко. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Глас" — Бања Лука, „Ослобођење" — Сараево, 
„Побједа" — Титоград, „Вјесник" — Загреб »„Но-
ви лист" — Риека, „Слободна Далмација" — 
Сплит, „Нова Македонија" — Скопје, „Дело" — 
Љубљана, „Мариборски тиск" — Марибор, „По-
литика" — Белград, „Борба" — Белград, БИГЗ 
— Белград, Шип — „Глас 4 — Белград, Кому-
нист" — Белград, „Привредни преглед" — Бел-
град, „Дневник" Нови Сад и „Форум" — Нови 
Сад. 

304. 

Врз основа на член.22 од Законот за општестве-
на контрола на цените (,.Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените (.,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производите-
лите и претставниците на протрошукачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА ИА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖ-
НИ ЦЕНИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ. ВЕЛОСИПЕДИ СО 
МОТОР, МОЛЕ ДП. МОТОЦИКЛИ, МОТОРНИ 
ПУМПИ, БОНЕ РО ДСКИ МОТОРИ. СГ\ГЛ?Ш11 

МОТОРИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДВЗОКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 7 септември 1Г>79 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените малопродажни цени за велосипеди, 
велосипеди со мотор, мопеди, мотоцикли, моторни 
пумпи, ненародски мотори, стабилни мотори и нив-
ни резервни делови, со тоа што прси Родителските 
организации на здружен труд мо'-кат своите затече-
ни малопродажни цени за наведените производи, 
при постојните услови на продажбата, согласно со 
Одлуката за максим!грање на учеството за покри-
тие на трошоците на прометот, да ги зголемат до 
12% 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 
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г 3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Завод за цени, со решение бр. 6603 од 24 март 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува вр сила наредниот ден 
Од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: 6 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 
куЦувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

305. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
Контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Зако-
нот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80),, претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА СРЕД-

СТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 26 февруари 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
ћа затечените цени на средствата за заштита на 
растенијата, со тоа што производителските органи-
зации на здружен труд можат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
$ во согласност со Одлуката за максимирање на 
учеството за покривање на трошоците на прометот 
{„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголемат 
во просек до 13л/в, а според Ценовникот кој е соста-
вен дел на Спогодбата, и тоа така што зголемува-
њето на цените по одделени производи да изнесува 
најмногу 20Vo. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
Дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1644 од 21 март 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
Јрд денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: 9 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 27 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

306. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на' производителот 
fc претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЅА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОДО-

РОД-ПЕРОКСИД 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 12 јули 1979 

година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за водород-пероксид, со тоа што 
производите леќата организација , на здружен, труд 
може своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови, на продажбата, да ги зголеми така што 
највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) водород-пероксид технички 35%: 
— во цистерни преку 1 тон ' 7,88 дин/kg 
— во балони до 100 kg 8,43 дин/kg 

2) водород-первксид медицински 30%: 
— во балони до 100 kg 6,78 дин/kg 
— пакување од 1 литар 18,65 дин/пак. 
— пакување од 15 литри 69,40 дргн/пак. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5435 од 12 март 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Велинка", 
ТОЗД Перкемија — Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 

' „Велинка" ТОЗД — Белее и ТОЗД Перкемија — 
Љубљана. 

307. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за опг 
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

е П О Г О Д В А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-

ИЗВОДИ НА ЕЛЕКТРОХЕМИЈАТА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 2 јули 1979 година, 
склучија и потпишаа Спогодба За промена на зате-
ченхтте цени за производи на електро хемијата, со 
тоа што производителските организации на .здружен 
труд можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
така што највисоката цена да изнесува, и тоа за: 

Дин/kg 
1) натриумова база 100°/Е ЈО цистерни 3,80 
2) течен хлор: 

— во железнички цистерни 3,25 
— во автоцистерни 3,50 
— во бочви ' 4,00 
— во шишиња 4,60 

3) натриум-хипохлорид: 
— во цистерни 1,80 
— во балони 2,30 

4) солна киселина: 
— во цистерни 1,80 
— во балони 2,30 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5322 од 12 март 1980 
година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Електробос-
на" — Јајце, „Југовинил" — Сплит, ОХИС — 
Скопје, ХАК — Тузла, ИНЦЕЛ — Бања Лука и 
ТКИ — Храстник. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 27 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

308. 
Врз основа на член 22 од Законот за општест-

вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производи-
телот и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕХ-

- НИЧКИ ЛАМИНАТИ 
1. Претставникот на производителот и прет-

ставниците на потрошувачите, на 30 мај 1979 годи-
на. склучи]а и потпишаа Спогодба за промена на за« 
течените цени за технички ламинати, со тоа што 
производителската организација на здружен труд 
може своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголеми до 13°''о.ч 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени ео спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот за-
вел за цени, со решение бр. 4893 од 12 март 1980 го-
дина. 

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

Претставник на производителот: „ДОНИТ" — 
* Медведе, 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

309. 
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 

контрола на цените (^Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Зако-
нот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 1/80), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПОД-
НИ КЛИНКЕР-ЛЛОЧКИ ОД ТИПОТ „КЕРАМИКА" 

МЛАДЕНОВАЦ 
1. Претставникот на производителот и претстав-

ниците на потрошувачите, на 14 јуни 1979 тодина, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени на подни клинкер-плочки од типот „Ке-
рамика" Младеновац, со тоа што производителската 
организација на здружен труд може своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, да ги зголеми до 13°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниов 
завод за цени, со решение бр. 4151 од 18 март 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист ца 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: Г.К. „КОМ-
ГРАП" ЗООУР „Керамика" — Младеновац. 
Претставници ва купувачите-потрошувачи: „Ко-
паоник" — Белград, „Звездара" — Белград, 
„Искра" — Белград, „Гвожђар" — Кралево, „Аѓ-
ровој Бодина" — Нови Сад, „Кераметал" — Бел-
град и „СрбијАтекс" — Младеновац. 

310. 
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 

контрола на цените („Слул^бен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Зако-
нот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ГРА-
ДЕЖНИ ДИГАЛКИ НА КУЛИ И НА НИВНАТА 
ПРИПАЃАЧКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите у прет-
ставниците на потрошувачите, на 23 февруари 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени на градежни дигалки на кули 
и на нивна припаѓачка опрема и резервни делови, 
со тоа што производителските организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да ги зго-
лемат до 13°/в. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1889 од 18 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Атмос" — 
Хоче, „Велт" — Чрномељ, „Феринг" — Грачани-
ца, „Метална", ТОЗД, ТГО — Сеново, „Скип" — 
Љубљана, „Опрема" — Врбовец и „МИН" — Ниш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата^ 

311. 
Врз основа на член 22 од Законот за општес-

твена контрла на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производи-
телите и претставниците на потрошувачите склу« 
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПУМ-
ПИ БЕЗ ЕЛЕКТРОМОТОРИ И ЗА НИВНИТЕ РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите, на 9 мај 1979 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за пумпи без електромотори и за 
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Нивните резервом делови, со тоа што производител-
и т е организации на здружен труд можат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови 
на продажбата, да ги зголемат до 13&/о. 

2 Во цените од точка 1 на ова решение учес-
твото за покритие на трошоците на прометот и 
другите услови на продажбата се во апсолутни из-
носи, согласно со прописите. 

3 ffa оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3505 од 20 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: 8 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 19 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

312. 

Врз основа на член 22 од Законот за. општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
И претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Т О Д В А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕ-

КТРОИНСТАЛАЦИОНИОТ МАТЕРИЈАЛ 

1. Претставниците на производителите и. прет-
ставниците на потрошувачите на 30 авгуот 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени на елекроинсталациониот матери-
јал, со тоа што производител ските организации на 
здружен труд можат своите затечени продажни це-
ни, при постој пите услови на продажбата, да ги 
Зголемат во просек до 13®/©, а според Ценовникот кој 
е составен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба с£ обврзуваат 
Шека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3.. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6128 од 19 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: 10 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купуваЧите-потрошувачи;* 21 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата, 

313. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), во врска со член .101 став 2 од Зако-
нот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 1/80), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите, склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА КИСЕ-
ЛООТПОРНИТЕ КЕРАМИЧКИ КАНАЛИЗАЦИОНИ 

ЦЕВКИ И ПРИКЛУЧОЦИ 

L Претставникот на проиводителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 20 април 1979 година, 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени на киселоотпорните керамички кана-
лизациони црвки и приклучоци, со тоа што произво-
дителската организација на здружен труд може сво-
ите затечени продажни цени, п&и постојните усло-
ви на продажбата, да ги зголеми до 13°/*. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3039 од 18 март 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: Г.К. „КОМ-
ГРАП" ЗООУР „Керамика" — Младеновац. 
Претставници на купувачите-потрошувачите: 
„Копаоник" — Белград, „Звездара" — Белград, 
„Технопромет" — Белград, „Електрометал" — 
Белград, „Искра" — Белград, „Гвожђар" — Кра-
лево и „Агровојводина" — Нови Сад. 

314. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" 

. бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/30), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГЕО-

ЛОШКИ ЦЕВКИ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 27 април 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за геолошки цевки, со тоа што 
производителска^а организација на здружен труд 
може своите затечени цени, при постојните услови 
на продажбата, да ги зголеми до 9в/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде ^согласност Сојузниот 
Завод /за цени, со решение бр. 3115 од 20 март 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Геомашина" 
— Земун. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Руднап" — Белград, „Технопромет" — Белград, 
„Рудар" — Загреб и РТБ — Бор. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја If член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 



Петок, 28 март 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 15 — Страна 501 

Од с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— за долгогодишна револуционерна работа и 
за особени заслуги во јакнењето на свеста на наши-
те граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес кон развојот на соци-
јалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Меденица Раде Ђуро; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Матес Јосипа Лео, Павлић Хинка др Стане; 

— зо особени заслуги и постигнати успеси во. 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Фазлија Фазил Аслан; 
— за особени заслуги во создавањето и шире-

њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ставрев Теодоса Драгољуб; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Куртеши Мустафе Илијаз, Шефер Стјепана др 
Берислав, Бакић Томе Илија; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Брајовић Тома Радивоје, Фира Ђорђа Алексан-
дар, Ивановић Милована Бранислав, Конфино Да-
вида Нисим, Орешчанин-Дапчевић Андреја Соња, 
Радовановић Радомира Милија, Станојевић Шпира 
Милорад, Шаховић Ксенофона Милан; 

— зо особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Антић Бративоја Лазар, Церић Марка Зоран, 
Новиншек Јоже Јоже, Вуковић Ника Бранко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
- I 

Грахор Иво Андреј, Мунћан Јона др Јован Пља«* 
ковић Ристе Константин, Шарановић Павла Божи-* 
дар, Тркуља Томе Миливоје; 

— за заслуги и постигнати успеси во работати 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕН^Ц j 

Бабић Остоје Милан, Татовић Видосава мр Љу<* 
бита; Ј 

Од СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а \ 

— за особени заслуги и значајни успеси пости« 
гнати на заштитата, рехабилитацијата, воспитува* 
њето и образованието на децата со оштетен вид 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Завод за слијепу дјецу — Сарајево; 

— по повод на триесетогодишнината на посто-* 
ењето, а за заслуги на унапредувањето на библин 
отекарството, ширењето на просветата, науката Ц 
културата, како и за значаен придонес кон стручно* 
то издигање на кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Друштво библиотекара Босне и Херцеговине 
Сарајево; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА1 

ЅВЕЗДА 

Кевић Салиха Омер, Суботић Тодора Митар, 
Туфекчић-Нумић Ибре Разија; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-* 
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Реџић-Билал Шерифа Фадила; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Карамехић Акифа Субхија, Митровић Стеве 
Митар, Зимоњић Владимира Светозар; 
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— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бјељац Стевана Крстан, Црногорац Трифка 
Милорад, Чечо Сал ке Зикри ја, Газибара-Гајић Ду-
шана Милосава, Граховац Станка Душан, Грк Лаза-
ра Данило, Илић Обрада Миле, Јовичић Боже Јово, 
Качар-Кнежевић Пантелије Милка, Калезић Радоје 
Пуниша, Капиџић Халида Мухарем, Милановић 
Пере Ристо, Недимовић Симе Ђорђе, Радановић 
Миле Дмитар, Средић-Колунџија Миле Јела, Сушић 
Миливоја Милош, Згоњанин Павла Драгоје; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

— по повод на триесетгодишнината на ПОСТО-
ЈНОТО, а за заслуги и успеси постигнати во работата 
на заштитата, рехабилизацијата и образованието 
на лицата со оштетен вид 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СА СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Основна организација Савеза слијепих — Це-
тиње; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђуковић Дика Павле; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ћосовић Рада Миле, Даниловић Милосава 
Обрад, Ђурановић Нова Чедомир, Митровић Богда-
на Момир, Вучетић Вучка Благоје; 

'Од С Р Х р в а т с к а 

— по повод на триесетгодишнината на постоње-
То, а за особени заслуги и успеси постигнати во не-
гувањето на сценското творештво, како и за придо-
нес кон ширењето на театарската култура меѓу 
Слепите 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

и 
Драмски студио слијепих „Нови живот" — 

Загреб; 
по повод на сто и педесетгодишнината од посто-

ењето, а за особени заслуги во основното образова-
ние и воспитување на младите генерации во духот 
на слобомврските идеи и патриотизмот, како и за 
придонес кон ширењето на просветата и културата 

Основна школа ~ Стари град, Хвар; 

— по повод на сто годишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во разво-
јот и унапредувањето на пчеларството 

Пчеларско друштво „Пчела" — Осијек; 

— по повод на шеесетгодишнината од посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
развивањето на физичката култура и спортот, како 
и за придонес кон ширењето на прогресивна е иден 

Спортско друштво ГОШК — Дубровник; 

— по повод на триесетогодишнината од посто-
ењето, а за особени заслуги во ширењето и унапре-
дувањето на аожарникарството во Републиката, со 
што е направен значаен придонес на социјалисти-
чката заедница 

Ватрогасни савез Хрватске — Загреб; 

— по повод на триесетгодршшината од посто-
ењето, а за особени успеси во градењето и одржу-
вањето на објектите на воената и трговската мор-
нарица, со што е направен значаен придонес кон 
јакнењето на одбранбената моќ и стопанскиот 
напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Радна организација „Гребен" бродоградилиште 
— Вела Лука; 

— по повод на педесетгодишнината од посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од знаечс-ње за стопанскиот напредок на 
земјата 

Радна организација „Вулкан" Творница дизали-
ца и леваоница — Ријека; 

— по повод на четириесетгодишнината од посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси во стручното 
образование на кадри за потребите на стопанството 
и за придонес кон ширењето на просветата и кул-
турата -

Школски центар за образовање нафтних, 
геостражив ачких, рударских и металских кадрова 
— Вараждин; 

— по повод на педесетгодишнината од посто-
ењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечки животи, општествен и лични имот, со што 
е направен значаен придонес на социјалистичката 
заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Добровољно ватрогасно друштво Житњак —• 
Петру шевец; 

— по повод на шеесет и петгодишнината од 
постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во 
развивањето на музичко-забавниот живот во своја-
та средина 

Лимена глазба — Ловран; 

— по повод на педесетогодишната од постоење-
то, а за заслуги и успеси постигнати во развивање-
то на културно-забавниот и музичкиот живот во 
својата Средина 

Народна глазба — Комин; 
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— по повод на дваесет и петгодишнината од 
излегувањето, а за заслуги во информирањето и 
поттикнувањето на општествените активности на 
граѓаните, со што е направен значаен придонес на 
социјалистичкиот развој на земјата 

Новинсхо-информативна установа „Лички вес -
ник" — Госпиќ; 

— по повод на осумдесетгодишнината од посто-
ењето, а за заслуги и успеси во развивањето на 
планинарството и негувањето на традициите ва 
Народноослободителната борба 

Планинарско друштво „Страхињића" — Кра-
пина; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Антоловић Стјепана Алберт, Бијелић Јована 
Ирена, Цикатић Вицка Роко, Дасовић Јураја Јосип, 
Хумек Ивана Паула, Мађарић Виктора Штефица, 
Раос Јуре Иван, Смолчић Мате Анте, Сталин Јуре 
Никола, Шкрлец Мате Фрањо, Шупе Анте Лука, 
Вучетић Драгомира Шиме; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Милета-Барарон Давида Луна, Педишић Јуре 
Анте, Шимурина Мате Срећко, Звонаревић Мате др 
Младен; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Брлек Алојза Винко, Грегоргћ Динка Јосип, 
Грубић Ивана Мате, Јакшић Максима Никола, Ми-
лутин Фране Ћирил, Мраковчић Антона Фрањо, 
Протега Марка др Крунослав, Савић Миће Никола, 
Станић Пантелије Илија, Шарић Анте Лука; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручното 
Знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Рукавина Боже Милан; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Амић Мане Стево, Бућан Марка Стево, Цуровић 
Иве Анте, Дуде Никола Вјекослав, Ганчевић Каје 
'Анђелко, Јакшић Јурја Марко, Јаршулић-Габрић 
Симе Марија, Капор Фонка Јаков, Кријес Карла 

Иван, Марковић Ђорђа Светозар, Мимица Маријана 
Венко, Палијаш Стјепана 'Буро, Пећнмк Виктора 
Владимир, Перко-Грубишић Ивана Младенка, Па-
повић Милуна 'Љубомир, Прица Петра Илија, Пу-
харић Maie Јуре, Рајић Живка Богољуб, Томаше-
вић Иве Павле, Вагић-Кривокућа Симе Милка; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Бубало Марина Андрија, Вагић-Кривокућа Си-
ме Милка; 

Од СР М а к е д о н и ј а 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
излегувањето, а за особени заслуги во информира-
њето на македонските иселеници, како и за зна-
чаен придонес кон нивното меѓусебно зближување, 
развивање на патриотизмот и врските со таткови-
ната Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

„Македонија" — илустрирано списание на 
Матица на иселениците од Македонија — Скопје; 

— за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

ЗДИШ „Треска" ОЗТ Шумско стопанство — 
Кавадарци; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси во основното 
образование и воспитување на младите, како и за 
придонес кон ширењето на просветата и културата 

Основно училиште „Стив Наумов" — Скопје; 

— по повод на седумдесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишна револуционерна работа, а за 
исклучителни заслуги во Народноослободителс-
ката борба и за значаен придонес во изградбата 
на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Гигов Антон Страхил; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот, 
а за долгогодишна револуционерна работа, и из-
вонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка; 
Федеративна Република Југославија, за развива-
њето и јакнењето на свеста на нашите граѓани вф 
борбата за слобода и независност на нашата земја, 
како и за значаен придонес кон нејзината поли-
тика на мирот и пријателските соработка со други 
држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЛЕНТА 

Ацева Дончо Вера, Попов Јордан Благој? 
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— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ Ј 

Арсова Илије Ленче, Карбева Борис Маца, Ма-
лески Крсте Владо, Поповски Ристо Тошо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Алили Ибрахима Јашар, Бојановски Коне Диме, 
Стефановски Георги Илчо; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Дема Мемет Галип; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Чудулозски Вено Генадија Липковски Трајко 
Петар; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата . 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Арсова Илије Ленче; 

Од СР С л о в е н и ј а 

— по повод на осумдесетгодишнината од посто-
ењето, а за особени заслуги во присобираното, заш-
титата и стручната обработка на архивската граѓа, 
како и за придонес кон развивањето на архивската 
служба и проучување на историјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Историјски архив — Љубљана; 

— по повод на шеестгодишнииата на постоење-
то, а за особени заслуги и успеси постигнати во ра-
ботата од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

РО „Декоративна" фабрика декоративних тка-
нина — Љубљана; 

— поповод на стогодишнината на постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата 
Од значење за стопанскиот напредок на земјата 

Фабрика вештачких брусила „Swaty" — Мари-
бор; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси постигнат!« 
во работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Medex" — ексиорт-импорт — Љубљана; 
— по повод на четириесетгодишнииата од посто-

ењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

РО „Текстил" — Љубљана производно и трго-
вачко предузеќе ООУР „Текстилна" — Медведе; 

— по повод на деведесетгодишпината на постое-
њето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечки животи, општествен и личен имот, со што 
е направен значаен придонес на социјалистичката 
заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ватрогасно друштво — Градац, Метлика; 
— по повод на педесетгодишнината од постое-

њето, а за заслуги во заштита и спасувањето на чо-
вечки животи, општествен и личен имот, со што е 
направен значаен придонес па социјалистичката за-
едница 

Добровољно ватрогасно друштво Брезје — Ма-
рибор; 

— по повод на осумдесетгодишнината на посто-
ењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечки животи, општествен и личен имот, со што 
е направен значаен придонес на социјалистичката 
заедница 

Ватрогасно друштво — Тацен, Љубљана; 
— по повод на стогодишнината на постоењето, 

а за заслуги во заштитата и спасувањето на човеч-
ки животи, општествен и личен живот со што е 
направен значаен придонес на социјалистичката 
заедница 

Ватрогасно друштво — Кочевме; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

С<~> ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Полак Франца Бојан, Уде Јернеја Алојз; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-

ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бучар Лудвика инж Милош, Јуванчич Ивана 
д-р Иво, Кнежевић Миле Душан, Периц Франца 
Јој зе, Перпар Винка Векослав, Смрке Алојзија 
Франц, Сочан Михаела Јулиј; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бежан-Коцјан Ивана Ивица, Бравничар Душа-
на Душан, Фајдига Ивана Иван, Ковачич Мартина 
Милан; 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Бре} 15 — Страна, 5(0 

-г- за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

• • . / - - . . 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бомбач Ноже Франц, Долган Антона Антон, 
Функл Штефана Алочз, Грегорчич Алојза Алојз, 
Хује Јоже Јоже, Конштантин Франца Станислав, 
Пиркович Јожета Иво, Полк Андреја Албин, Прем-
роу Рихарда д-р Бранко, Уранич Алојза Иван, Ве-
селин Ивана Миран; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ШНЕЦ 

Хоџар Јакоба Славко, Ивец Јанеза Антон, Јевц-
-Шкутв Антона Полоица, Кнез Алојза Јоже, Коцјан 
Јожефа Мирослав, Крњајев Александер Алексан-
дер, Космач Лојзе Франц, Костевц Михаела Иван, 
Ковач Франца Павле, Лесковец Јакоба Антон, Ме-
нард Матије Вилко, Остерц Петер Станко, Перхауц 
Ј ерне Ја Рафаел, Д1еровшек .Јоже Мартин, Пунгер-
чич Алојза Јоже, Ризман Михаела Карел, Стсгнар-
- Мандела Петер Људмила, Шрумељ Франца Карол, 
Тепавец Јанка Ђуро, Возељ Франца Роберт; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Маргон Михаела Богомил; 

—- за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Маленшек Франца Франц, Трампуж-Демшар 
ЈернеЈа Банда; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Миркович Јожета Иво; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Добчник Матвежа Матеј; 

— за заслуги на полето на бавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ујчич Франца Август; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕД ВЕНЕЦ 

Колар-Жохар Ивана Павла; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата" 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ . 

Жлебник Алојза Сречко; 

Од СР С р б и ј а 

по повод на ^годишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и успеси во образованието и 
воспитувањето на младите и за значаен придонес 
кон ширењето на просветела и културата во својот 
крај 

Гимназија „Станимир Вељковић — Зеле'* — Ле-« 
сковац; 

— по повод на седумдесет и петгодишнината нб 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значењ еза стопанскиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Радна организација „Београдски памучни ком-* 
бинат"; 

— по повод на четириесет и петгодишнината на 
здравствената запушта на населението, а за особен 
ни заслуги во лекувањето и здравственото просее-« 
тување на жените, децата и младината 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Центар за здраве! вену заштиту жена, деце и 
омладине — Лесковац; • . 

— по повод на сто и педесет годишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги во основното обра-
зование и воспитување на младите генерации во ду-
хот на слоборадските идеи и патриотизмот, како и 
за придонес кон ширењето на просветата и култу-* 
рата 

ОС УР за основно васпитање и образовање „Јан-
ко Веселиновиќ' — Свилеува; 

. — за особени заслуги Л успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Пољопривредно-прехрамбени комбинат „Цер-
вин" — Књажевац; 

— по повод на седумдесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постигна-
ти во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Венчачки рудници и индустрија мермера и гра-
нита „Душан Петровић — Шане" — Аранђеловац; 

— за особени заслуги во создавањето и разви-« 
вањето на теоријата на самоуправното социјалистич-
ко право, во изградбата на уставниот и правниот 
систем, како и за придонес кон политиката на миро-
љубивата соработка и пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и другите земји 
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СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА 

Ђорђевић Света д-р Јован; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Перовић-Нешковић Ђорђа Бранислава, Пурић 
Илије Љубица, Стјепановић Стјепа др Никола; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Стокић Богомира Андреја; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бјелајац Симе Влајко, Чанак Николе Мане, 
Хајдин Емануела Никола, Млађеновић Стевана др 
Милорад, Стојановић Живојина др Радован, Шер-
бан Милана Миленко, Васић Чедомира др Павле; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Анастасијевиќ Милана Предраг, Борели Ман-
фреда проф Младен, Брчић Јосипа Влатко, Илић 
Милуна Радосав, Јанчић Вељка Павле, Јованови** 
Стевана Војислав, Матковић Шиме др Јожеф, Ми-
хал и ловић Благоја Борислав, Марковић-Лебл Драго-
мир Дивна, Пантелић Живојина Милица, Ристић 
Ђорђе Милан, Савковић Владислава др Надежда, 
Станковић Раденка Радета, Стипанчић Томе Ернест, 
Трбојевић Дане Богдан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цветковић Лазара Вујица, Гаговић Јефте Рад-
мила; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земај та 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Радосављевић-Радичевић Милана Бојка;, 

—а за заслуга и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

О д САП К о с о в о 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси во музичкото 
образование на младите, како и зџ придонес кон 
ширењето на просветата и културата во духот на 
братството и единството на нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Музичка школа ..Стеван Мокрањац" — Приш-
тина; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот, 
а' за долгогодишна револуционерна работа и извон-
редни заслуги во изградбата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија за развивањето и 
јакнењето на свеста на нашите граѓани во работата 
за слобода и независност на нашата земја, како и 
за значаен придонес на нејзината политика на ми-
рот и пријатеската соработка со другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА4 

Шукрија Шукри Али; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

. СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Драгојевић Николе Драго; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Лакићевић Николе Јанко; 

Од САП В о ј в о д и н а 

— по повод на педесети)дишнината на постое-
њето, а за заслуги на унапредувањето на фудбал-
скиот спорт во својот крај и за присобирана и вос-
питување на членството, и симпатизерите на клубот 
во духот на прогресивни^ идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД р о СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги во развивањето и омасовување^ 
на кајакарскиот спорт и за постигнати успеси на 
натпреварувања 

Кајак клуб „Вал" — Сремска Митровица; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за засуги и успеси постигнати во изви-
дувач^ дејност и негувањето на револуционерните 
традиции на Народноослободителната борба 

Одред извиђача „Иво Лола Рибар" — Нови Сад; 

Степановић Теофила Миљко; 
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— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Иванишевић Јована Бора, Корица Милинка Ми-
лан, Механџић Миливоја Гавра, Николчин Свето-
зара Милош, Релић Славка Сима; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Крстић Јеврема Пантелија, Маринковић Макси-
ма Живко, Ра демировић Милана Бранко, Станков 
Богдана Миливој, Шуљманац Радована Недељко; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ћеран Димитра Петар, Јонтовић Ивана Рудолф, 
Кмезић-Дубајић Стевана Анка, Микин-Протић Бог-
дана Звездана, Плавшић Пере Славко, Ситнић Мар-
ка Никола. 

Бр. 80 
3 јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јоеип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 на Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

— по повод на педесетгодишнината на работа, 
а за особени заслуги на присобирање на нашите ис-
еленици во Белгија, негување на културните тради-
ции на нашите народи, зачувување на словенечкиот 
јазик и одржување врска со родниот крај 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Југословенско друштво „Св. Барбара" из Бис-
ден — Белгија; 

— по повод на педсетгодишнината на југосло-
венското друштво „Св. Варвар" од Еисден, а за о-
собени заслуги на присобирано на нашите иселени-
ци и развивање на врската со родниот крај, како и 
ЗЈ* придонес на развивањето на пријателската со-
работка помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Белгија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

t 
Смрке Иван, Тркај Франц; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Тркај Антонија. 

Бр. 85 
11 јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ* 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од* 
лучува да се одликуват: 

— за долгогодишна активност меѓу нашите исе-
леници во духот на братството и единството на нашите 
народи и народности и за значајна помош на наша-
та Народноослободителна борба, како и за придо-
нес кон развивањето на соработката помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Соединетите Американски Држави. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Вукчевић Мила Петар, Zaninovich J. Joseph; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ . 

Шарчевић Рада Владимир. 

Бр. 86 
11 јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-* 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
) 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослава 
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува: 



Страна 508 — Број 15 СЛУЖБЕН ЛИСТ Н * ' ФРЈ Петок, 28 март 1989 

— за особени заслЈ-ги во борбата против окупа-
торот во текот на Втората светска војна за уче-
ство во КОМУ идниот состав на НОВ и ПОЈ, за негу-
вање и одржување на традициите на Народноосло-
бодителната војна и за значаен придонес во разви-
вањето на добрососедската соработка и пријател-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Република Италија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА И СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Angplo Graziani, бригаден генерал во пензија. 

Бр. 90 
13 јули 1979 година 

Белград 
• Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

282. Закон за средствата за отстранување на 
последиците од катастрофалниот зем£о-
трее што го погоди подрачјето на Соција-
листичка Република Црна Гора во 1979 
година — — — — — — — — — 478 

283. Закон за заштита на граѓаните на Соци-
јалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на привремена работа во стран-
ство — — — — — — — — — — 479 

284. Закон за дополнение на Законот за хар-
тиите од вредност — — — — — — 488 

285. Одлука за именување на председател на 
одборот за наградата на Антифашистич-
кото веќе на народното ослободување на 
Југославија и за објавување на составот 
на тој одбор — — — — — — — 488 

286. Одлука за измена на Одлуката за при-
мена на ослободувањето од плаќање ца-
рина за стоки што се увезуваат заради от-
странување на последиците предизвикани 
од земјотресот на територијата на Соција-
листичка Република Црна Гора — — 490 

287. Одлука за ослободување од плаќање на 
посебна давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените сто-
ки и за намалување на посебната такса 
на увезените стоки — определени суро-
вини — — — — — — — — — 490 

288. Одлука за усогласување на износите на 
паричната помош на странците со статус 
на бегалец, кои се материјално необез-
бедени — — — — — — — — — 490 

289. Одлука за утврдување на курсевите на 
странските валути за определување на ос-
новицата за пресметување на царината и 
на другите давачки, за пресметување на 
даночните олесненија при извозот и за 
искажување на правото на увоз и пла-
ќање — — — — — — — — — 490 

290. Правилник за измена на Правилникот за 
примена на даночните стапки и за начи-
нот на водење на евиденција, пресметува-
ње и плаќање на данокот на промет на 
производи и услуги — — — — — — 491 

291. Решение за забрана на'внесувањето и рас-
турањето на списанието »Bunte« — — 491 

292. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Panorama" — 491 

Страна 
293. Решение за забрана на внесувањето и 

растурањето на списанието „Gente" — — 492 
294. Наредба за утврдување на основот за оп-

ределување на боречкиот додатак во 1980 
година — — — — — — — — — 492 

295. Наредба за утврдување на просечниот ме-
сечен личен доход во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за 
1979 година — — — — — — — — 492 

296. Наредба за утврдување на просечниот ме-
сечен личен доход во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за 
1979 година — — — — — — — — 492 

297. Наредба за утврдување на износот на лич-
ната и семејната инвалиднина на орто-
педскиот додаток и на додатокот за нега 
и помош од страна на друго лице во 1980 
година — — — — — — — — — 492 

298. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот на пополнување 
и поднесување на исправите во царин-
ската постапка — — — — — — — 493 

299. Наредба за измени на Наредбата за начи-
нот за утврдување на истрошеноста на 
стоките што се увезуваат — — — — 494 

300. Правилник за југословенските стандарди 
за методите на испитувањето на печатени 
плочи — — — — — — — — — 494 

301. Правилник за југословенските стандарди 
за електрични апарати за - домаќинството 494 

302. Упатство за програмата и начинот на ра-
ботата на бродските метеоролошки стани-
ци што се наоѓаат на поморските бродови 
на југословенската трговска морнарица 495 

303. Спогодба за промена на затечените цени 
за ротоновинска хартија, средно фина 
офсет-хартија во ролни, списаниска рото-
-офсет хартија во ролни и средно фина 
хартија сатинирана во ролни — — — 497 

304. Спогодба за промена на затечените мало-
продажни цени за велосипеди, велосипеди 
со мотор, мопеди, мотоцикли, моторни 
пумпи, вонбродски мотори, стабилни мо-
тори и нивни резервни делови — — — 497 

305. Спогодба за промена на затечените цени 
на средствата за заштита на растенијата 498 

306. Спогодба за промена на затечените цени 
за водород — пероксид — — — — — 498 

307. Спогодба за промена на затечените цени 
за производи на електрохемијата — — 498 

308. Спогодба за промена на затечените цени 
за технички ламинати — — — — — 499 

309. Спогодба за промена на затечените цени 
на подни клинкер-плочки од типот „Кера-
мика" Младеновац — — — — — — 499 

310. Спогодба за промена на затечените цени 
на градежни дигалки на кули и на нив-
ната припатачка опрема и резервни де-
лови — — — — — — — — — — 499 

311. Спогодба за промена на затечените цени 
за пумпи без електромотор!! и за нивните 
резервни делови — — — — — — 499 

312. Спогодба за промена на затечените цени 
на електроинсталациониот материјал — 500 

313. Спогодба за промена на затечените цени 
на киселоотпорните керамички канализа-
циони цевки и приклучоци — — — 500 

314. Спогодба за промена на затечените цени 
за геолошки цевки — — — — — — 500 

Одликувања — — — — — — — — — 500 

Издавач: Невин ек а-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна. Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пош. фах 226. — Директор х главен к одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски из давачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17. 


