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687. 

Врз основа на член 217 став 1 од Зак,онот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата (,,Службен лист "на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ КОМИ-
ТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ХИДРОЛОШКА ПРОГ-

РАМА 

1. Југословенскиот комитет за меѓународна хи-
дролошка програма ја продолжува работата како ор-
ганизација за соработка со Меѓународната хидро-
лошка програма на УНЕСКО под називот „Југосло-
венски комитет за меѓународна хидролошка прог^ 
рама" (во натамошниот текст: Комитетот) со дело-
круг, овластувања и одговорност што се утврдени со 
оваа одлука. 

2. Комитетот ги врши следните работи: 
1) разгледува прашања кои се однесуваат на ос-

тварувањето на соработката на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија со Меѓународната 
хидролошка програма на УНЕСКО; 

2) подготвува предлог на програмата за работа на 
хидролошката програма на Југославија во рамките 
на Меѓународната хидролошка програма на УНЕС-
КО; 

3) се грижи за спроведувањето на активностите 
во рамките на хидролошката програма на Југосла-
вија; 

4) ја координира работата на учесниците во хи-
дролошката програма на Југославија; 

5) одржува врски со Координациониот совет на 
УНЕСКО за Меѓународната хидролошка програма, 
со регионалните совети и националните комитети на 
земјите членки; 

6) соработува врз остварувањето на научната и 
техничката соработка со земјите во развој во рам-
ките на Меѓународната хидролошка програма на 
УНЕСКО; 

7) му дава на Сојузниот извршен совет предлозР! 
и мислења за прашањата што ги разгледува во рам-
ките на својот делокруг. 

Комитетот донесува деловник за својата работа. 
3. Комитетот се состои од претседател и 14 чле-

нови. 
Претседателот на Комитетот го именува Со-

јузниот извршен совет. 
По еден член на Комитетот Сојузниот извршен 

совет именува на предлог од извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, а преоста-
натиот број од редот на заинтересираните сојузни 
органи и организации. 

4. Претседателот и членовите на Комитетот се 
именуваат на четири години, а по истекот на ман-
датот можат да бидат повторно именувани. 

5. Стручните и административните работи за Ко-
митетот ги врши Генералниот секретаријат на Со-
јузниот извршен совет. 

6. Средства за работа на Комитетот се обезбеду-
ваат во претсметката на Сојузниот извршен совет. 

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

Е. п. бр. 503 
27 ноември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

688. 

Врз основа на член 29 став 1 точка 8 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 ЗА ПРИМЕНА НА 
ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА 
СТОКИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ЗАРАДИ ОТСТРА-
НУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ 
ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

1. Во Одлуката за примена на ослободувањето 
од плаќање царина за стоки што се увезуваат за-
ради отстранување на последиците предизвикани од 
земјотресот на територијата на Социјалистичка 
Република Црна Гора („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/79 и 15/80) во точка 2 зборовите: „до 31 де-
кември 1981 година'4 се заменуваат со зборовите: 
„до 31 декември 1982 година". 

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

Е. п. бр. 502 
27 ноември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 
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689. 

Врз основа на член 28 тон. 2, 3 и 5, член 29 став 
1 точка 7 став 2, член 30 став 6 и член 46 став 4 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 ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПРЕДМЕТИТЕ И ВРЕДНОСТИТЕ НА КОИ 
ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ ПРИМЕНУВААТ 

ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ 

1. Во Одлуката за утврдување на предметите 
и вредностите на кои при увозот на стоки се при-
менуваат царински повластици („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/76, 43/76, 63/78, 41/79, 47/80 и 25/31), 
точка 2 се- менува и гласи: 

,,2. Врз основа на член 28 точка 2 од Царински-
от закон, ослободени се од плаќање на царина ко-
рисници на повластици — на предмети чија вкупна 
вредност изнесува до 200 дхшари." 

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

Е. п. бр. 504 
19 ноември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

690. 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за амор-
тизација на основните средства на основните орга-
низации на здружен труд и на други корисници на 
општествени средства (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА АМОРТИЗ АЦИЈАТА ЗА ОС-
НОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА, НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И НА ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И 

НА НИВНИТЕ, СТРУЧНИ СЛУЖБИ 

1. За основните средства на сојузните органи 
на управата, на сојузните организации и на Дру-
гите органи на федерацијата и на нивните стручни 
служби чие финансирање се врши од буџетот на 
федерацијата, се одлага обврската за пресметува-
ње на амортизацијата во смисла на одредбите од За-
конот за амортизација на основните средства на ос-
новните организации на здружен труд и на други 
потписници на општествени средства, по завршната 
сметка за 1931 година, во делот кој го надминува 
Р Г У П Н И О Т износ на средствата за нестопански ин-
вестиции и за набавка на опрема што им се обез-
бедени во Буџетот на Федерацијата за 1931 година. 

2. Корисниците од точка 1 на оваа одл'гка. на 
кои во Буџетот на Федерацијата за 1981 година им 
се обезбедени средства за нестопански инвестиции, 
односно за набавка на опрема во погалете износ од 
износот на амортизацијата пресметана според мини-
малните стапки ПРОФИТИ дни со Законот за амортиза-
ција на основните средства на основните организа-
ции на здружен ТРУД и на Д Р У Г И корисници на оп-
штествени средства во конечната годишна пресмет-

ка на амортизацијата за 1981 година ќе искажат 
износ кој одговара на височината утврдена со при-
мената на минималните стапки на амортизацијата 
пропишани со тој заќон. 

3. Оваа одлука ќе се примени за конечна прес-
метка на амортизацијата за 1981 година. 

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

Е. п. бр. 505 
27 ноември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

691. 

Врз основа на член 10 став 2 од Статутот на 
Интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи („Службен лист 
на СФРЈ'4, бр. 25/76, 26/77 и 15/78). Собранието на 
Интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, 
СТАНОВИТЕ, ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ И ГАРА-

ЖИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

1. Со оваа одлука се определуваат работите кои 
спаѓаат во одржувањето на станбените згради, ста-
новите, деловните простории и гаражите и одржу-
вањето на опремата во станбените згради и стано-
вите здружени во Интересната заедница за станбена 
изградба и управузање во становите за потребите на 
работниците и функционерите на сојузните органи 
(во натамошниот тектс: Заедницата на домувањето). 

2. Одржувањето на станбените згради, станови-
те, деловните простории и гаражите и одржување-
то на опремата во станбените згради и становите, во 
смисла на оваа одлука, ги опфаќа: 

1) работите на инвестиционото одржување на 
станбените згради; 

2) работите на инвестиционото одржување на 
становите; 

3) работите на текуштото одржување на станбе-
ните згради: 

4) работите на текуштото одржување на стано-
вите деловните простории и гаражите. 

3. Работи на инвестиционото одржување на 
станбените згради се: 

1) поправка и замена на П О К Р И Е Н И конструкции 
и дрVги конструктивни елементи на зграда; 

2) одржување, поправка и замена на покрив ни 
покривачи и други елементи на покрив (оџаци и 
вентилациони канали, покриваш баџи и П О К Р И Е Н И 
светларници, лимени опшивки и вдлабнатини, слив-
ници, одводи и други елементи на покрив), со тоа што 
приоритет имаат работите на одржувањето, поправ-
ката и замената на хидроизолација како покриви^ 
покривка; 

3) одржување, поправка и замена на олуци, 
олучни цевки, лимени опптивки и други елементи 
одвод на вода од П О К Р И В О Т И за заштита на зградата 
од навлегување на вода; 

4) поправка и замена на хоризонтална и верти-
кална хидроизолација, изработка на дренажа, 
тампони, ритуали, тротоари, и сл. заради заштита на 
зградата и становите од вода и влага; 
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5) отпушување на канализационата мрежа во 
зградата кога ќе се утврди дека задушувањето на-
станало поради техничка неисправност на канали-
зационата мрежа; 

6) одржување, поправка и замена на канализа-
ционата мрежа која и припаѓа на зградата, од при-
клучокот на канализационата мрежа на градската 
канализациона мрежа, сенгруп или друго из-
ливно место до приклучокот на санитарниот уред 
во зградата односно станот; 

7) одржување, поправка и замена на водовод-
ната мрежа што и припаѓа на зградата, од водоме-
рот до приклучокот на место за точење во станот и 
заедничките простории на зградата (славиша, ба-
терии ЕК-вентили, приклучоци за машина за пере-
ње алишта и машина за миење садови и сл.); 

8) одржување, поправка и замена на електроин-
сталации во зградата, од приклучокот на градската 
мрежа до разводната табла на станот, а во заеднич-
ките делови на зградата од приклучокот на град-
ската мрежа до сијаличното место, односно до ме-
стото за приклучок на заедничкиот уред; 

9) одржување, поправка и замена на инсталации 
на централното греење, грејнните тела и делови на 
топловодните постројки и уреди што и припаѓаат 
на зградата вклучувајќи го и полнењето, празнење-
то и озрачувањето на топловодната мрежа: 

10) одржување, сервисирање, поправка и замена 
на хидрофорска. хидроцилска или друга пумпна по-
стројка за снабдување на зградата со вода, со при-
паѓаѓачките делови; 

11) одржување, сервисирање, поправка и замена 
на пумпната постројка за исфрлување на вода пот-
падни и потемни води и дождовник), со припаѓач-
ките делови; 

12) одржување, сервисирање, поправка и замена 
на лифт и постројка на лифт, со припаѓачките де-
лови (куќичка на лифт и окно на лифт, со инста-
лации и уреди); 

13) одржување, сервисирање, поправка и замена 
на уреди за резервна електрична енсргита за заед-
нички ПОСТРОЈКИ уреди и осветление во зградата 
(агрегати, генератори и сл.) со инсталации и уреди; 

14) поппавка и замена на дотраени и заштитни 
метални, стаклени и други огради на ПОКРИВ , скали, 
балкони, тераси, лоши и други делови на згради; 

15) поправка и замена на сливници, ревизиони 
шахти, одводни канали и септички јами што и при-
паѓаат на зградата; 

16) поправка и замена на канали за отпадоци 
во зградата; 

17) поправка и замена на дотраени подови, пла-
фон'.! и ѕидови во заеднички делови на зградата; 

18) замена на дотраени дрвени и метални делови 
на отвори во заеднички делови на зграда; 

19) поправка и замена на оштетен,и и дотраени 
фасади. Фасадни облоги и елементи на фасади, со 
тоа што приоритет имаат работите врз одржување-
то на фасадата како заштита од навлегување на 

вода и влага; 
20) одржување, поправка и замена на сите ви-

дов" громобрани и нивни делови; 
21) одржување, сервисирање, поправка и замена 

на уреди за нужно светло во зградата (акумулатор-
о н постројки со инсталации и уреди); 

22) одржување, поправка и замена на инсталации 
и уреди за тревожење во зградата; 

23) замена на хидранти, хидоантски црева и 
други хидрантска делови во зградата; 

24) поправка и замена на противпожарни апа-
рати во зградата; 

25) вршење на потребни контролни прегледи Р! 
испитување на заеднички инсталации, постројки и 
уреди во зградата; 

26) одржување, поправка и замена на куќна ин-
сталација и уреди за централно загревање на вода 
за станови и заеднички просторни што и припа-
ѓаат на зградата; 

27) одржување, поправка и замена на противпо-
жарни скали на зградата; 

28) одржување, поправка и замена на инстала-
ции на заштитно сигнално светло за воздушен соо-
браќај ; 

29) одржување, поправка и замена на уреди за 
присилно проветрување на згради; 

30) поправка и замена на вентилациони цевки 
на канализационата мрежа и нивните глави на по-
кривот на зградата; 

31) замена на санитарни уреди во заедничките 
делови на зградата; 

32) замена на сите видови ролетни во заеднич-
ките делови на зградата; 

33) замена на керамички, виназ и други плочки 
на ѕидовите и подовите во заедничките делови на 
зградата; 

34) поправка и замена на огради и врати во дво-
рот што и припаѓаат на зградата; 

4. Работи на инвестиционо одржување на стан 
се: 

1) поправка, замена и одржување на инсталации 
на централното греење ро стан; 

2) поправка и замена на дотраеани подови, пла-
фонот и ѕидови во стан; 

3) поправка и замена на дотраен дрвени и ме-
тални делови на отвори што му припаѓаат на ста-
нот; 

4) замена на дотраени кади, со придружни ра-
боти, во стан; 

5) замена на дотраен бојлер, казан во бојлер и 
казан на ЦВРСТО гориво во стан, ако се во употреба 
осум и повеќе години; 

6) замена на дотраена покривка и покрутана кон-
струкција на шупа за огрев во двор што му припа-
ѓа на станот. 

За програмата на роботите па инвестиционото 
одржување на станбените згради и становите и за 
обезбедување на средства за изведување на тие ра-
боти, одлучува Собранието на Заедницата на до-
мувањето, на предлог од органот на управување со 
станбените згради. 

Приоритетот на изведувањето на работите на-
ведени во став 1 од оваа точка го утврдува Собра-

нието на Заедницата на домувањето за секоја годи-
на. за одделни згради, во согласност со расположи-
вите средства. 

5. Работи на текуштото одржување на станбени 
згради се: 

1) чистење и миење на заедничките простории 
во зградите и чистење на пополните патеки, тротоа-
рите и дворовите што припаѓаат на зградата; 

2) отстранување на снегот од покривот, од при-
силните патеки и тротоарите на зградата, на мразот 
од венецот на зградата, како и посинување на сол 
на пополните патеки и тротоари што припаѓаат на 
зградата; 

3) поправка и замена на брави, окови, на про-
зорци. врати и на други отвори во " заедничките 
простории на зградата; 

4) поправка и замена на изливни точечки арма-
тури (ЕК-вентиди, славиш! батерии и сл.) во заед-
ничките простории во дворот на зградата; 
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5) поправка и замена на кофички и решетки на 
сливниците; 

6) чистење на олуци, ригола, канали олучни 
цевки и слични делови што и припаѓаат на згра-
дата ; 

7) замена на прекинувач^ штекери, осигурува-
чи, грла, плафоњери, повикливи ѕвона и неонски 
арматури во заедничките простории на зградата; 

8) поправка и замена на автомати за скалишно 
осветлување во зградата; 

9) поправка и замена на петли на оџаци на згра-
дата; 

10) замена на стакла и кит на застаклени повр-
шини во заедничките простории на зградата; 

11) поправка и замена на окови, брави, катанци 
и други уреди за затворање на ормари за струј оме-
ри, водомери телефонски и телевизиски инсталации 
во зградата; 

12) варосување и бојадисување на заедничките 
простории на зградата; 

13) бојадисување со мрсна боја на цокли и дру-
ги површини во заедничките делови на зградата; 

14) бојадисување на внатрешната и надвореш-
ната столарија и браварија во заедничките делови 
на зградата; ^ 

15) поправка и замена на автомати за затворање 
на влезните врати на зградата; 

16) бојадисување на цевната мрежа и на греј-
ните тела во заедничките делови на зградата; 

17) одржување на тресачите за теписи; 
18) поправка на маски на греј ни тела во заед-

ничките делови на зградата; 
19) одржување и поправка на хидранти, хид-

рантгжи црева други хидрантски делови во згра-
дата -

20) полнење на противпожарни апарати со опре-
делена смеша; 

21) Одржување и замена на брисачи на влезот 
во зградата; 

22) одржување, поправка и замена на сандачи-
ња за писма на влезот во зградата; 

23) одржување, поправка и замена на заеднич-
ките телевизиски и радиоантени во зградата; 

24) замена на огледала во кабината на лифтот; 
25) одржување и замена на знамиња што и при-

паѓаат на зградата; 
26) одржување, поправка и замена на машини 

за' перење и сушење алишта што и припаѓаат на 
зградата; 

27) други работи во заеднички делови на згра-
дата кои не спаѓаат во инвестиционото одржување; 

28) дератизација и дезинсекција на заедничките 
простории. 

Средствата за текушто одржување на зградите, 
кои и припаѓаат на зградата, ги обезбедува Заедни-
цата на домувањето врз основа на одлуката за изд-
војување на средства за текушто одржување, во 
определен процент од наплатената станарина и за-
купнина. 

Програмата на работите на текуштото одржува-
ње на зградата ја донесува органот на управување 

на зградата а за зградите во кои не е конституиран 
органот на управување — Заедницата на домува-
њето. 

6. Работи на текуштото одржување на станот 
те: 

1) замена на дотраени печки на етажно греење 
што се бодувани во станот; 

2) бојадисување на ѕидни и плафонски површи-
ни и одржување и замена на тапети на ѕидни повр-
шини на станот; 

3) бојадисување и лакирање на цокли во кујна, 
бања и други простории во станот; 

4) бојадисување и лакирање на вантрешната и 
надворешната столарија на станот и вградениот ме-
бел и опрема во станот; 

5) бојадисување и лакирана на цевната мрежа, 
на грејните тела и маските на грејните тела во 
станот; 

6) одржување и чистење на печки, вклучувајќи 
ги и печките на етажното греење што му припа-
ѓаат на станот; 

7) одржување, чистење и президување на кале-
ви печки и одделна замена на калеви; 

8) одржување и поправка на подови и поеди-
нечна замена на керамички, виназ и други плочки 
во станот; 

9) одржување на електрични инсталации и 
разводни табли и замена на осигурувачи, штекери, 
прекинувачи и светлосни арматури во станот; 

10) поправка и замена на електрични греалки 
во станот; 

11) одржување, поправка и замена на лавабоа, 
полици, плакари, кујнски и друг мебел што е вгра-
ден во станот; 

12) одржување, поправка и замена на санитарни 
уреди (мијалник, биде, WC шолја и др.), со сите 
приклучоци и делови што се вградени во станот; 

13) одржување, поправка и замена на котлето 
за вода во станот со припаѓачкиот прибор, на из-
миената цевка и на другите делови за приклучок 
на шолјата и замена на дотраената пливка; 

14) одржување, поправка и замена на платнени, 
венецијанер и еслингер ролетни , на прозорци и дру-
ги отвори во станот; 

15) одржување, поправка и замена на проточен 
бојлер во станот; 

16) одржување, поправка и замена на бојлери, 
казани во бојлери и казани со печки на цврсто го-
риво кои се во употреба до осум години, како и за-
мена на ситни делови на бојлери и казани (сигнал-
на ламба, термометар, грејач, термостат, сигурносен 
'вентил и сл.); 

17) замена на стакла и кит на прозорци, врати 
и други застаклени површини, односно отвори во 
станот; 

18) одржување, поправка и замена на сите ви-
дови санитарни арматури и точечки славини во 
станот; 

19) замена на етажери, огледала, сииџирчиња и 
сифони на санитарни уреди во станот; 

20) одржување, поправка и замена на брави, 
кваки и други окови на врати, прозорци и други от-
вори во станот; 

21) одржување и поправка на телефонски ин-
сталации во станот; 

22) одржување и поправка на инсталации на ин-
терфон во станот; 

23) поправка и замена на прегради во шупи за 
огрев во визба или во двор на зградата што му при-
паѓаат на станот; 

24) отпушување на канализациони цевки и са-
нитарни уреди во станот. 

Средствата за текз^штото одржување на станот, 
на деловниот простор и гаражите ги обезбедуваат 
нивните корисници (носителите на станарско право 
и закупците на деловниот простор и гаражите). 

Заедницата на домувањето на барање од кори-
сникот на станот, учествува во покривањето на 
трошоците за поправка и замена на бојлери и каза-
ни во бојлери, зависно од времето на употребата и 
финансиските средства утврдени со финансискиот 
план за определена година. 
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7. Покрај трошоците за работите од точка 6 на 
оваа одлука, носителите на станарско право и за-
купците на деловниот простор и гаражи ги подне-
суваат и трошоците за: 

1) чистење на септички јами; 
2) отпушување на канализационата мрежа во 

зградата и на канализационата мрежа надвор од 
зградата што и припаѓа на зградата; 

3) одржување, поправка и замена на делови и 
уреди за производство на топлотна енергија; 

4) потрошок на електрична енергија за заеднич-
ка делови и инсталации во зградата; 

5) одржување на чистота во пералници и су-
шилници на зградата; 

6) отпушување на канали за отпадоци; 
7) набавка на клучеви и друг прибор за обез-

бедување на влезните врати во зградата и во други 
заеднички простории; 

8. Работите кои поради заштита на зградите и 
становите и безбедноста на станарите мораат да се 
изведуваат по итна постапка се: 

1) поправка на лифт заради ослободување 
на лица од лифтот кога е во дефект и оспособување 
на лифтот за користење во рок од еден час. Ако за 
тоа време лифтот не може да се оспособи за кори-
стење, се исклучува од употреба; 

2) симнување на малтер, фасадни облоги и 
други елементи на фасадата за КОР1 ќе се утврди 
дека ја загрозуваат безбедноста на луѓето и имотот; 

3) симнување, заштита или поправка на оште-
тени делови на огради на балкони, тераси, лоѓии и 
скали на згради за кои ќе се утврди дека ја загро-
зуваат безбедноста на луѓето и имотот; 

4) поправка и замена на водоводната мрежа во 
зградата и станот кога ќе прсне некој нејзин дел; 

5) поправка и замена на.хидрофори и хидроци-
ли и нивни делови кога поради дефект на хидро-
форите и хидроцилите, зградата ќе остане без вода; 

6) поправка и замена на канализационата мре-
жа во зградата и станот кога ќе прсне цевка или 
ќе се излијат фекалии; 

7) отпушување на канализационата мрежа во 
зградата и станот; 

8) отстранување на излиените фекалии и дезин-
фекција на просториите во зградата и станот зага-
дени од излевањето на фекалиите; 

9) исфрлање на подземни и сливни води од виз-
бите и другите простории на зградите што ја загро-
зуваат зградата, инсталациите и имотот на станари-
те во зградата; 

10) поправка на уреди за исфрлање на подземни 
води и сливни води од визбите и другите простории 
во зградата; 

' 11) откривање и отстранување на причините за 
дефект на електричната инсталација на зградата од 
приклучокот на градската мрежа до разводната таб-
ла во станот, односно сија личното место во заеднич-
ките делови на зградата; 

12) откривање и отстранување на причините за 
електризирање на уредите и инсталациите во згра-
дата и станот; 

13) поправка и замена на цевната мрежа, греј-
иите тела и деловите на топловодните постројки 
што и припаѓаат на зградата кога ќе прсне некој 
дел од мрежата, греаните тела и топлсводните по-
стројки; 

14) други работи неопходни заради отстранува-
ње на последици од пожари, елементарни или дру-
ги непогоди, кои мораат да се изведуваат по итна 
постапка заради заштита на зградата, луѓето и имо-
тот. 

Изведувањето на работите од став 1 на оваа 
точка, мора да почне веднаш по пријавувањето од-

носно најдоцна во рок од 24 часа од моментот на 
пријавувањето, зависно од видот на случајот пора-
ди кој се интервенира и штетата која може да на-
стане. 

9. Извршените работи од точ. 3 до 5 на оваа од-
лука ги - заверуваат органите на управуван е со 
зградата и Заедницата на домувањето. 

10. Непотрошените средства за инвестиционо и 
текушто одржување на зградите, се пренесуваат во 
наредната година и се користат според намената и 
утврдената програма на инвестиционото и текушто-
то одржување. 

11. Ако при извршувањето на работите кои спа-
ѓаат во инвестиционо одржување, а се утврдени ка-
ко работи кои мораат да се изведат по итна постап-
ка, треба да се извршат и одделни работи кои спо-
ред одредбите на оваа одлука спаѓаат во работите 
на текуштото одржување, трошоците на тие работи 
паѓаат на товар на средствата за инвестиционо одр-
жување. 

12. За станбениот фонд на сојузните органи над-
вор од Белград ќе се применуваат одлуките што ги 
донесуваат самоуправните интересни заедници на 
домувањето на териториите на општествено-поли-
тичките заедници на кои се наоѓаат станбените 
згради и становите на сојузните органи. 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за одржување 
на станбените згради, становите, деловните просто-
рии и гаражите на сојузните органи („Службен лист 
на СФРЈ", број 6/77, 37/78, 27/79 и 31/81) и Одлука-
та за условите и начинот на учеството на Интерес-
ната заедница за станбена изградба и управување 
со становите за потребите на работниците и функ-
ционерите на сојузните органи во трошоците за по-
правка и замена на електричен и гасен бојлер 
односно казан во бојлер и казан во -печке на цврсто 
гориво во станот (,,Службен лист на СФРЈ", број 
31/81). 

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

Бр. 3273/4 
28 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието 

на Заедницата на 
домувањето, 

Петар Дивјак, с. р. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОПИЈ ЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА 

I 

Се отповикува 
Златан Сажуниќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ин-
донезија. 
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II 

Се назначува 
д-р Миодраг Тра-јковиќ, редовен професор на 

Правниот факултет на Универзитетот во Белград и 
претседател на Градската конференција на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Белград 

за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Индонезија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 47 
12 ноември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ИНДИЈА 

I 

Се отповикува 
Анѓелко Блажевиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка. Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Индија. 

II 

Се назначува 
Данило Видановиќ, член на Претседателството 

на Републичката конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Босна и Херцего-
вина за извоноеден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Индија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 48 
23 ноември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликува: 

— за заслуги отечени во ослободителната борба 
на народите и народностите на Југославија и за при-
донес кон заедничката победа над статистичкиот 
непријател 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Marucci Giusepe Emilio. 

Бр. 60 
17 јуни 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претсепателството на 

СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослав-
ија одлучува да се одликуваат: 

— за покажана лична храброст против заедни-
чкиот непоијател и за придонес за ослободување на 
Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Франц Мацк; 

— за особени заслуги степени во ослободител-
ната борба на народите и народностите на Југосла-
вија и за придонес во заедничката победа над 
фашистичкиот непријател 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Антон Осојник; 
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— за учество и покажана храброст во ослобо-
дителната борба на народите и народностите на Ју-
гославија 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Јанез Инзко; 

— за учество и заслуги во ослобздителната 
борба на народите и народностите на Југославија 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Франц Мацк, Франц Мале, Марија Wutte-Malle, 
Петер Саблачан. 

Бр. 61 
17 јуни 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, . 

Sergej Kraigher, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот та 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

— по повод на четириесетгодишнината на вос-
танието на народите и народностите на Југослави-
ја, а за долгогодишна револуционерна работа и из-
вонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, за развивање 
и јакнење на свеста на нашите граѓани во борба-
та за слобода и независност на нашата земја, како 
и за значителен поидонес на нејзината политика за 
мир и пријателска сораб.отка со други држави 

с о о р д е н Ј у г о с л о в е н с к а ѕ в е з д а СО 
л е н т а 

Мугоша Вида Андрија. Попивода Горчина Крс-
то. Вукмановић Николе Светозар-Темпо. 

О д СР С р б и ј а 

— по повод на четириестогодишнината на вос-
танието на народите и народностите на Југослави-
ја а за долгогодишна револуционерна работа и из-
вонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, за развивање 
и јакнење на свеста на -нашите граѓани во борбата 
за слобода и независност на нашата земја, како и 
за значителен придонес на нејзината политика за 
мир и пријателска соработка со други држави. 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Стаменковић Тодора Драги. 

Бр. 62 
18 јуни 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБч 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликува: 

— за особени заслуги во развивањето и зацврс-
тувањето на соработката и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Источна Република Уругвај 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Nelson Miguel Mnrenales Borchia, —- амбасадор 
на Источна Република Уругвај во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Бр. 64 
3 јули 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателствотр 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р 

П О М И Л У В А Њ А 
Врз основа на член 315 став 1 точка 9 од Уста-

вот на СФРЈ, член 102 на Кривичниот закон на 
СФРЈ, а во врска со чл. 1, 2 и 5 од Законот за по-
милување, Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Се ослободуваат од извршувањето на преоста-
натиот неиздржан дел од казната затвор подолу на-
ведените осудени лица: 

Драговиќ Добривоја Драгош; 
Џафиќ Узеира Атиф; 
Гицовиќ Ивана Драгољуб, Гошќак Вјекослава 

Ладислав; 
Хусеиновиќ Химзе Фатима, Хусеинов-иќ Суље 

Сафет; 
Илиев Горги Васе, Иковиќ Алије Енвер; 
Јејчиќ Ивана Франц, Јуркович Јожета Е-.тил: 
Каличанлн Миодрага Зоран, Каменечки Пеана 

Карло. Кариќ Синана Ибро; 
Лисица Абида Адем, Л исиќ Ѓуре Марко, Ловче-

виќ Радосава Драгиќ; 
Маркетиќ Николе Ненад; 
Недељковиќ Миодрага Владимир, Ненадовиќ 

Ѓуре Петар; 
Пашиќ Ферида Хасан, Прпиќ Марка Мирко; 
Радуловиќ Ѓуре Љубомир, Ристичевиќ Милоша 

Славко; 
Салешевиќ Авдије Смаил. Савиќ Михајле Ра-

дован. Савески Лазара Симон, Сенковиќ Горѓа Бра-
нислав; 

Вицијан Јована Мирослав; 
Живковиќ Јове Душко, Жута Шефкета Азми. 
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II 

Делумно се ослободуваат од извршувањето на 
казната затвор подолу наведените осудени лица: 

Баришиќ Ивана Винко, во траење од 2 (две) го-
дини — од 20 (дваесет) години на 18 (осумнаесет) 
години затвор; 

Бољанови': Саве Благоја во траење од 6 (шест) 
месеци — од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 
(шест) месеци затвор; 

Душиќ Радојка Живорад во траење од 6 (шест) 
месеци — од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 6 
(шест) месеци затвор; 

Филиповски Марка Јаков, во траење од 6 (шест) 
месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 
(шест) месеци затвор; 

Фурлан Виктора Виктор, во траење од 1 (една) 
година — од 6 (шест) години на 5 (пет) години затвор; 

Глухиќ Салко Сенад, во траење од 6 (шест) ме-
сеци — од 1 (една) година и 6 (шест) месеци 
на 1 (една) година затвор; 

Грбеша Вјекослава Златко, во траење од 2 (две) 
години — о Д 14 (четиринаесет) години на 12 (дванае-
сет) години затвор; 

Хусиќ Хајрудина Мирсад, во траење од б (шест) 
месеци — од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 
(шест) месеци затвор; 

Јашаров Леана Кадри, во траење од 9 (девет) 
месеци.— од 4 (четири) години на 3 (три) години и 
3 (три) месеци затвор; 

Јониќ Радомира Момчило, во траење од 1 (една) 
година — од 10 (десет) години на 9 (девет) години 
Затвор; 

Красниќи Рамадана Зенун, во траење од б (шест) 
месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година и б 
(шест) месеци затвор; 

Крижај Марјана Душан, во траење од 1 (една) 
година — од 3 (три) години на 2 (две) години затвор; 

Мештровиќ Вицка Желимир, во траење од 2 
(две) години — од 12 (дванаесет) години на 10 (десет) 
години затвор; 

Мрвољак Мехмеда Хусеин," во траење од б 
(шест) месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година 
и 6 (шест) месеци затвор; 

Пеиќ Милоша Сретб, во траење од 6 (шест) ме-
сеци — од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на Д 
(една) година затвор; 

Пемиќ Анте Јосип, во траење од 2 (две) години 
— од 15 (петнаесет) години на 13 (тринаесет) години 
затвор; 

Пезеровиќ Хусеина Мухамед, во траење од 6 
(шест) месеци — од 1 (една) година и 8 (осум) ме-
сеци на 1 (една) година и 2 (два) месеца затвор; 

Смилевски Димитрија Константин, во траење од 
б (шест) месеци — од 4 (четири) години и б (шест) 
месеци на 4 (четири) години затвор; 

Станиќ Невенка Рајко, во траење од б (шест) 
месеци — од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 
(една) година затвор; 

Стојановиќ Михај л а Ѓуро, во траење од 6 (шест) 
месеци — од 2 (две) години и б (шест) месеци на 2 
(две) години затвор; 

Шариќ Петра Недељко, во траење од б (шест), 
месеци — од 4 (четири) години на 3 (три) години и 
6 (шест) месеци затвор; 

Танасиќ Станимира Зоран, во траење од в 
(шест) месеци — од 5 (пет) години на 4 (четири) го-
дини и 6 (шест) месеци затвор; 

Усеинов Зејнуша Алија, во траење од 6 (шест) 
месеци — од 4 (четири) години на 3 (три) години и 
6 (шест) месеци затвор; 

Усеинов Зејнуша Кемал, во траење од 6 (шест) 
месеци — од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 
(шест) месеци затвор; 

Влаиниќ Јова Ненад, во траење од б (шест) ме-
сеци — од 1 (една) година и б (шест) месеци на 1 
(една) година затвор; 

Жута Шефкета Џемил, во траење од. 6 (шест) 
месеци — од 3 (три) години на 2 (две) години и в 
(шест) месеци затвор; 

III 

Му се укинува правната последица од осудата 
— забрана за унапредување во службата на: 

Крстиќ Предрага Драган, настаната поради осу-
да по пресудата на Врховниот воен суд во Бел-
град бр. II К 155/80 од 5 јуни 1980 година. 

Бр, 32/81 
25 ноември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

687. Одлука за формирање на Југословенски 
комитет за меѓународна хидролошка 
програма — — — — — — — — 

688. Одлука за измена на Одлуката за при-
ма-на на ослободувањето од плаќање ца-
рина за стоки што се увезуваат заради 
отстранување на последиците предизви-
кани од земјотресот на територијата на 
Социјалистичка Република Црна Гора 

689. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување на предметите и вредностите на 
кои при увозот на стоки се применуваат 
царински повластици — — 

690. Одлука за одлагање на амортизацијата 
за основните средства на сојузните ор-

гани на управата, на сојузните органи-
зации и на другите органи на федера-
цијата и на нивните стручни служби — 

691. Одлука за одржување на станбените 
згради, становите, деловните простории 
и гаражите на сојузните органи — — 

Укази — — - — — — — — — — 

1621 

- - 1622 

1622 

1622 
1625 

Одликувања — — — — — — — — — 1626 
Одлука за помилување на осудени лица — 1627 
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