
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание ега српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
зик. - Огласи според тарифата. -
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

Петок, 30 ноември 1979 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 61 ГОД. XXXV 

Цена на овој број е 18 динари. -7 
Претплатата за 1970 година изнесува 
800 динари. - Редакција; Улица Ја-
вана Ристиќа бр. I, Пошт. фах 226. 3 
Телефони: централа 650-155; Уредни? 
штво 651-885; Служба за претплати 
851-732; Комерцијален сектор 651 671 ј 

Телекс 11756 

835. 

Врз основа на чл. 93 и 424 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПШТИТЕ НАЧЕЛА ЗА ВНАТРЕШНАТА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УП-

РАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат начелата за утврду-

вање на внатрешната организација и работата и на 
систематизацијата на задачите и работите во сојуз-
ните органи на управата и во сојузните организа-
ции, видовите на организациони единици и услови-
те за нивно формирање, како и начинот на органи-
зирање на работата во тие органи и организации. 

Член 2 ^ 
Заради обезбедување услови за законито, стру-

чно, ефикасно и рационално вршење на задачите и 
работите од делокругот на сојузен орган на упра-
вата, односно на сојузна организација, функционе-
рот што раководи со тој орган, односно организаци-
ја, е должен да ја организира работата во тој орган, 
односно организација во согласност со сојузниот 
закон и со оваа уредба, и тоа на начин со кој се 
овозможува особено: 

1) извршување на задачите и работите, што про-
излегуваат од Уставот на СФРЈ, од сојузни закони, 
од други сојузни прописи и општи акти и од зада-
чите што ќе ги определат Собранието на СФРЈ и 
СОЈУЗНИОТ извршен совет; 

2) законито, навремено и ефикасно остварување 
на правата, интересите и обврските на работните 
луѓе и граѓаните, на организациите на здружен труд 
и на други самоуправни организации и заедници и 
здруженијата на граѓаните.; 

3) остварување на одговорноста за вршење на 
задачите и работите; 

4) успешно остварување и развивање на соција-
листичкото самоуправување; 

5) ефикасно раководење, како и координација и 
надзор над извршувањето на задачите и работите; 

6) остварување на соработка на сојузен орган 
на управата, односно на сојузна организација со 
други сојузни органи на управата и сојузни органи-
зации и соработка со други сојузни органи, со соод-
ветните републички и покраински органи на упраг 
вата, како и со организации на здружен труд и дру-
ги самоуправни организации и заедници, со опште-
ствено-политички и општествени организации, со 
здруженијата на граѓаните и со други организации; 

7) применување на современи методи и средства 
на работа и систематско унапредување на работата; 

8) ангажирање на стручни и научни организации 
во вршењето на задачите и работите на сојузен ор-
ган на управата, односно на сојузна организација; 

9) успешно вршење на задачите и работите на 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита; 

10) информирање на јавноста за работата. 

Член 3 
Сојузниот орган на управата, односно сојузната 

организација е должна да развива такви методи и 
форми на работа со кои се поттикнуваат тимска и 
самостојна творечка работа, афирмација на струч-
ното знаење на работниците, давање на иницијативи 
и предлози и развивање на одговорноста за работата. 

Член 4 
При утврдувањето на внатрешната организација 

на сојузен орган на управата, односно на сојузна 
организација, се тргнува од задачите и работите што 
произлегуваат за тој орган, односно организација од 
надлежностите утврдени со сојузни прописи и од 
делокругот утврден со сојузен закон. Тие задачи у̂  
работи се групираат според нивниот вид, степенот 
на сложеноста, обемот, одговорноста и другите ус-
лови потребни за нивното вршење. 

- Сојузниот орган на управата, односно сојузната 
организација, при утврдувањето на внатрешната ор-
ганизација, е должен вршењето на своите задачи и 
работи да го разграничи и усогласи со задачите и 
работите на другите сојузни органи на управата и 
сојузни организации, а особено со задачите и рабо-
тите на органите и организациите што се во неговиот 
состав, односно во чиј состав се наоѓа. 

Член 5 
Видовите и бројот на организационите единици и 

бројот на работниците во сојузен орган на управата, 
односно во сојузна организација се утврдуваат спо-
ред видот, сложеноста и обемот на задачите и рабо-
тите на сојузниот орган на управата, односно на со-
јузната организација, и според меѓусебната поврза-
ност на тие задачи и работи и според други услови 
потребни за нивното вршење. 

При утврдувањето на внатрешната организација 
на сојузен орган на управата, односно на сојузна 
организација, ќе се води сметка да се обезбеди, во 
рамките на организационите единици и на бројот на 
работниците утврдени на начинот од став 1 на овој 
член, успешно извршување на редовните и вонред-
ните задачи4 и работи на сојузниот орган н а ј п р а -
вата, односно на сојузната организација, со примена 
на соодветни методи на работа (повремени работни 
групи, комисии и сл., стручна соработка со соодветни 
сојузни органи на управата и сојузни организации, 
како и со републички и покраински органи на упра-
вата и др,). 
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Член 6 
Ако за обработка на одделни прашања се пот-

ребни посебни проучувања, кои не можат да се обез-
бедат во рамките на внатрешната организација на 
сојузниот орган на управата, односно на сојузната 
организација, или со стручна соработка и помош од 
други сојузни органи на управата и сојузни орга-
низации, такви проучувања можат да им се доверат 
на соодветни научни и стручни организации или на 
други самоуправни организации, заедници и здруже-
нија на граѓаните. 

Член 7 
'Вршењето на административно-технички, мате-

рија лно-финансиски и други општи работи потребни 
за работата на сојузен орган на управата, односно 
на сојузна организација, го обезбедува сојузниот ор-
ган на управата, односно сојузната организација, со 
користење на услуги од соодветни заеднички стру-
чно-технички и други служби формирани за нив-
ните потреби. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, 
кога тоа природата на дејноста, обемот на односните 
работи, сместувањето и другите услови за работа на 
сојузен орган на управата или на сојузна организа-
ција го бараат, односно кога"вршењето на односни-
те работи не може да го преземе и со успех да го 
врши соодветна заедничка стручно-техничка или 
друга служба, вршењето на тие работи може непо-
средно да го организира сојузниот орган на упра-
вата, односно сојузната организација, во рамките на 
својата внатрешна организација, при согласност од 
Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Сојузниот орган на управата, односно сојузната 

Организација е должна, во рамките на својот дело-
круг, редовно да ги евидентира надлежностите ут-
врдени со сојузни прописи за тој орган, односно 
организација, надлежностите установени со тие про-
писи за другите сојузни органи и за органите во 
републиката и автономната покраина, како и јавни-
те овластувања чие вршење им е доверено, со соју-
зен закон, на организации на здружен труд и на 
други самоуправни организации и заедници, на оп-
штествени организации, на здруженија на граѓаните 
и на други организации, и тоа на начинот и под 
условите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет. 

II. Видови на организациони единици и услови за 
нивно формирање 

Член 9 
Задачите и работите на сојузен орган на упра-

вата, односно на сојузна организација, се вршат во 
рамките на нивните организациони единици. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, 
ако природата на задачите и работите, специфични-
те потреби и други услови на работата го бараат 
тоа, или ако за вршењето на одделни задачи и ра-
боти не постојат услови да се формираат организа-
циони единици, може вршењето на одделни задачи 
и работи да се организира во сојузниот орган на уп-
равата, односно во сојузната организација и надвор 
од составот на организационите единици (во ната-
мошниот текст: самостоен извршител). 

Член 10 
Организационите единици на сојузен орган на 

управата, односно на сојузна организација, во рам-
ките на својот делокруг, собираат и обработуваат 
податоци и материјали потребни за вршење на зада-
чите и работите од надлежноста и делокругот на 
сојузен орган на управата, односно на сојузна орга-
низација, подготвуваат нацрти, односно-предлози на 

прописи и општи акти и меѓународни договори, ин-
формации, анализи, елаборати, мислења и предлози, 
вршат работи што се однесуваат на подготовките за 
склучување на меѓународни договори и на извршу-
вање на склучените меѓународни договори, ја водат 
управната постапка и подготвуваат решенија во уп-
равни работи, ги вршат работите на инспекцискиот 
и друг управен надзор, стручните работи на тех-
ничките струки и други стручни работи, како и оп-
штите работи потребни за остварување на функции-
те на органот, односно на организацијата, освен во 
случаите од член 7 став 1 на оваа уредба. 

Член 11 
Организационите единици на сојузниот орган на 

управата, односно на сојузната организација, можат 
да се установуваат како основни организациони 
единици или како организациони единици во состав 
на основните организациони единици. 

Основните организациони единици се непосредно 
организационо врзани за функционерот кој раково-
ди со сојузниот орган на управата, односно ,со сојуз-
ната организација, а организационите единици во 
состав на основните организациони единици - пре-
ку основната организациона единица во чиј состав се. 

Основната организациона единица не. мора во 
својот состав да има организациони единици туку 
само непосредни извршители на задачи и работи 
ако тоа природата на задачите и работите од неј-
зиниот делокруг и другите услови за работа го 
овозможуваат. 

Организационата единица во состав на основна 
организациона единица не може да има, по правило, 
во својот состав организациона единица. " 

Член 12 
Основна организациони единици во сојузниот 

орган на управата, односно во сојузната организаци-
ја се: реферат, група, отсек, одделение, служба, ка-
бинет и сектор. 

Организациони единици во состав на основните 
организациони единици во сојузниот орган на упра-
вата, односно во сојузната организација се: реферат, 
група, отсек, одделение и служба. 

Организационата единица од став 2 на овој член 
не може да има ист назив, како и организационата 
единица во чиј состав е. 

Член 13 
Во Сојузниот секретаријат за надворешни рабо-

ти и во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
може да се формира и управа како основна органи-
зациона единица, односно како внатрешна органи-
зациона единица. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, во одделни сојузни органи на управата и во 
сојузните организации може да се формира и цен-
тар како основна организациона единица. 

Член К 
Во одделни сојузни органи на управата и вб 

сојузните организации можат, по исклучок, да се 
формираат , организациони единици со други називи, 
освен називите наведени во член 12 на оваа уредба, 
ако тоа повеќе и одговара на природата на задачите 
и работите, што се вршат во тие единици. 

Во случајот од став 1 на овој член, со правил-
никот за организацијата и работата на сојузниот ор-
ган на управата, односно на сојузната организација 
ќе се утврди на која организациона единица од член 
12 на оваа уредба и соодветствува организационата 
единица со друг назив, водејќи сметка за критериу-
мите и за другите услови пропишани со оваа уредба ј 
за утврдувањето на тие организациони единици. х 
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Член 15 
За вршењето на управни задачи и работи (воде-

ње управна постапка и решавање во управни 
работи, инспекциски и други работи на управен над-
зор, подготвување и извршување на буџетот на фе-
дерацијата, располагање со имотот на федерацијата, 
одбранбени подготовки, општествена самозаштита и 
др.), како и за вршењето на задачи и работи што се 
однесуваат на: работно-правните односи во сојузни-
от орган на управата, односно во сојузната органи-
зација, препис и умножување на материјали, преве-
дување, документалистика и библиотека, работите на 
техничкиот секретар, материјално-финансиското ра-
боти, персоналната евиденција, канцелариски и дру-
ги административно-технички работи се формираат 
по правило, реферат, отсек, служба или одделение. 

За вршењето на стручно-аналитички и регула-
торни задачи и работи (изработка на информации, 
анализи, елаборати и други материјали, подготвува-
ње на нацрти и предлози на прописи и општи акти, 
давање стручни мислења и објасненија, како и за 
вршење на стручни задачи и работи од оперативна 
природа во одделни технички струки и сл.) се фор-
мираат, по правило, група или служба. 

Член 16 
Реферат се формира за вршење на задачите и 

работите од член 15 став 1 на оваа уредба ако не 
постојат услови за формирање на отсек. 

Член 17 
Група се формира за вршење на задачите и ра-

ботите од член 15 став 2 на оваа уредба за чие вр-
шење се предвидуваат најмалку три работници, вклу-
чувајќи го и раководителот на групата. 

Член 18 
Отсек се формира за вршење на сродни управ-

ни или општи задачи и работи (член 15 став 1) кои 
бараат самостојност и поврзаност во работата и за 
чие вршење се предвидуваат најмалку 4 работници, 
вклучувајќи го и шефот на отсекот. 

Член 19 
Одделение се формира за вршење на меѓусебно 

поврзани управни и други задачи и работи (член 15 
стаз 1) кои, по правило, се вршат по отсеци и рефе-
рати во неговиот состав или кога тоа го бара обемот 
или потребна самостојност во раководењето со 
задачите и работите и во непосредното вршење на 
определени управни овластувања и кога за односни-
те задачи и работи се предвидуваат најмалку 8 работ-
ници, вклучувајќи го и началникот на одделението. 

Член 20 
Служба се формира за вршење на задачи и ра-

боти различни по сродност (член 15) кога нивното 
обединување е потребно заради ефикасно раководе-
ње и рационално вршење на тие задачи и работи. 

Член 21 
Сектор се формира за вршење на задачи и ра-

боти сродни по материја, кои опфаќаат повеќе под-
рачја на работа од делокругот на сојузниот орган на 
управата, односно на сојузната организација, кога 
е потребно да се обезбеди понепосредна соработка и 
да се обедини работата на повеќе внатрешни органи-
зациони единици, односно поголем број непосред-
ни извршители на задачите и работите. 
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Член 22 
Управа се формира за вршење на задачи и ра-

боти што бараат поголема оперативно^ во работат^, 
(член 13 став 1). 

Член 23 
Центар се формира за вршење на аналитички, 

регулаторни и други стручни задачи и работи кои 
се однесуваат на обезбедување информативни, ста-
тистички, документалистички, образовни и стручно-
-технички задачи ,и работи, како и за вршење на 
задачи и работи за унапредување на организацијата 
на одделни дејности и кои бараат подолги проучу-
вања и применување на соодветни научни и стручни 
методи во работата. 

Член 24 
Во сојузните секретаријат и во сојузните коми-

тети се формира кабинет на сојузниот секретар, од-
носно на претседателот на сојузниот комитет, за вр-
шење на стручни и други работи за потребите нк 
сојузниот секретар, односно на претседателот на со-
јузниот комитет, како член на Сојузниот извршен 
совет и функционер кој раководи со сојузниот се-
кретаријат, односно со сојузниот комитет. 

Кабинетот од став 1 на овој член врши задачи 
и работи и за потребите на заменик-еојузниот секре-
тар, односно на заменик-претседателот на сојузниот 
комитет. 

Во другите сојузни органи на управата, освен 
сојузните секретаријат и сојузните комитети и во 
одделни сојузни организации со поразвиена внат-
решна организациона структура и со поголем број 
работници може, за вршењето на задачите и рабо-
тите потребни за остварувањето на правата и долж-
ностите на функционерот кој раководи со тој орган,, 
односно со организацијата, да се формира биро, ако 
вршењето на односните задачи и работи не може да 
се обезбеди во рамките на други организациони еди-
ници, односно преку самостојни извршители или 
преку раководните работници во органот, односно 
во организацијата. 

. III. Начин на организирање на работата ' 

Член 25 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации имаат програми и планови за работа. 
Програмата и планот за работа го донесува 

функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата, односно со сојузната организација, по 
прибавеното мислење од работната заедница во ор-
ганот, односно организацијата. 

Во програмата за работа се утврдуваат, по пра-
вило, едногодишната активност на сојузниот орган 
на управата, односно на сојузната организација, со-
гласно со задачите и со работите од делокругот на 
тој орган, односно организација, а. во согла-
сност со програмите на Собранието на СФРЈ и на 
Сојузниот извршен совет. 

Врз основа на програмата за работа, сојузниот 
орган на управата, односно сојузната организација, 
ги утврдува периодичните (месечни и тримесечни) 
планови за работа. 

Во плановите за работа од став 4 на овој член 
се утврдуваат распоредот, динамиката, извршите'' 
лите и другите услови потребни за извршување на 
задачите и работите. 

Член 26 
Во сојузниот орган на управата, односно во оо-

Јузната организација, се формира колегиум. 
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т Колегиумот се формира како советодавно тело 
на функционер кој раководи со сојузниот орган на 
управата, односно со сојузната организација. 

Колегиумот дава мислење и предлози, за пра-
шањата што ги разгледува. 

Колегиумот ги разгледува особено: 
1) нацрт-програмите, односно плановите за ра-

бота и извештаите за извршување на задачите и 
работите; 

2) предлозите за донесување на закони односно 
нацртите и предлозите на законите, други прописи 
и општи акти; 

3) анализите, извештаите, информациите, проек-
тите, програмите и други материјали; 

4) мислењата од начелен карактер што се да-
ваат во врска со применувањето на прописите од 
делокругот на органот, односно организацијата; 

5) прописите и општите акти на органот, односно 
организацијата; 

6) претсметката и завршната сметка на органот, 
односно организацијата; 

7) мислењето за придонесот на работната заед-
ница во органот, односно организацијата во оствару-
вањето на функциите, односно на задачите и рабо-
тите на органот, односно организацијата. 

8) други прашања значајни за функционирањето 
на органот, односно организацијата. 

Колегиумот го сочинуваат: функционерот што 
раководи со сојузниот орган на управата, односно 
со сојузната организација, неговиот заменик, пот-
секретарот, другите раководни работници и работни-
ците за кои тоа е утврдено со правилникот за орга-
низацијата и работата на сојузниот орган на упра-
вата, односно сојузната организација. 

Член 27 
Со работата на организационите единици рако-

водат: 
1) со реферат — водител на рефератот; 
2) со група — раководител на групата; 
3) со отсек — шеф на отсекот, со кабинет — 

шеф на кабинетот, со биро — шеф на бирото; 
4) со служба — началник, односно шеф на слу-

жбата; 
5) со сектор — помошник на функционерот што 

раководи со сојузниот орган на управата, односно со 
сојузната организација; 

6) со управа, односно со одделение — началник 
на управата, односно началник на одделението; 

7) со центар — помошник на функционерот што 
раководи со сојузниот орган на управата, односно 
со сојузната организација, односно началник на 
центарот. 

Член 28 
Раководните работници и работниците на кои им 

е доверено раководењето со работата на организа-
ционите единици ја организираат, обединуваат и на-
сочуваат работата на тие единици, одговараат за 
навремено, законито и правилно, односно квалитетно 
вршење на задачите и работите од делокругот на 
организационата единица со која раководат, ги ра-
споредуваат задачите и работите на организационата 
единица во состав на организационата единица со 
која раководат, односно на непосредните извршите-
ли, им даваат на непосредните извршители потребна 
стручна помош во работата и ги вршат најсложени-
те задачи и работи од делокругот на организацио-
ната единица со која раководат, утврдени со пра-
вилникот за систематизацијата на задачите и рабо-
тите на сојузниот орган на управата, односно на со-
јузната организација. 

Раководните работници и работниците од став 1 
на овој член за својата работа и за работата на ос-

новната организациона единица со која раководам 
му одговараат на функционерот што раководи со 
сојузниот орган на управата, односно со сојузната 
организација. 

Работниците што раководат со организационата 
единица во состав на основната организациона еди-
ница, за својата работа и за работата на организа-
ционата единица со која раководат, му одговараат 
на раководниот работник/ односно на работникот 
што раководи со основната организациона единица, 
во чиј состав е односната организациона единица. 

Самостојниот извршител (член 9 став 2) непо-
средно работи според упатствата на функционерот 
што раководи со сојузниот орган на управата, одно-
сно со сојузната организација, и му одговара за вр-
шење на доверените задачи и работи. 

Член 29 
За извршување на одделни посложени задачи и 

работи, што бараат заедничка работа на раковод-
ните работници и на работниците од различни про-
фили од две или од повеќе организациони единици, 
можат, во сојузниот орган на управата или во со-
јузната организација, да се формираат постојани или 
повремени комисии, работни групи и други работни 
тела. 

Составот и задачите, динамиката и другите ус-
лови за работа на комисиите, групите и на другите 
работни тела од став 1 на овој член, ги утврдува 
функционерот што раководи со сојузниот орган на 
управата, односно со сојузната организација. 

Член 30 
Правните служби во сојузните органи на упра-

вата и во сојузните организации, во вршењето на 
задачите и работите од својот делокруг, остваруваат 
меѓусебна соработка, а особено со Сојузниот комитет 
за законодавство, заради обезбедување на методо-
лошко единство во подготвувањето на прописите и 
нивната согласност со Уставот на СФРЈ и со сојуз-
ните закони, за обезбедување на единствени ставови 
во поглед на извршувањето на прописите, како и 
заради остварување на единство на правниот систем. 

Сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации соработуваат со Сојузниот секретаријат за 
правосудство и организација на сојузната управа по 
прашањата во врска со подготвувањето на пропи-
сите со кои се предвидуваат казнени одредби за 
дејствија со кои. се повредуваат сојузните прописи 
и по прашањата на организацијата и. начинот на ра-
бота на сојузните органи. 

Член 31 
Ако со заклучок на Соборот на Собранието на 

СФРЈ или на Сојузниот извршен совет е определено 
два или повеќе сојузни органи на управата, односно 
сојузни организации, заедно да подготват пропис, 
односно друг материјал, или да извршат друга за-
дача, функционерите што раководат со тие органи 
и организации се должни веднаш по добивањето на 
таков заклучок, договорно да го утврдат начинот на 
извршување на заедничката задача. 

Член 32 ч 
Подрачните органи и подрачните организациони 

единици на сојузните органи на управата ,односно 
на сојузните организации, чие седиште е во исто 
место, се должни меѓусебно да соработуваат врз за-
дачите и работите од заеднички интерес, да даваат 
заемна помош, како и договорно да го организираат 
извршувањето на задачите и работите од заеднички 
интерес, заеднички да ја користат опремата, и сл. 

Сојузниот извршен совет може да определи во 
кои случаи подрачните органи и подрачните органи-
зациони единици се должни да постапуваат во сми-
сла на став 1 од овој член. 
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IV. Општи акти за организацијата и работата и опш-
ти акти за систематизацијата на задачите и работите 

Член 33 
Внатрешната организациј.а на сојузниот орган на 

управата, односно на сојузната организација, и си-
стематизацијата на задачите и работите во тој ор-
ган, односно организација, се утврдуваат со правил-
ници. 

Член 34 
Со правилникот за организацијата и работата на 

сојузниот орган на управата, односно наА сојузната 
организација, се утврдуваат прашањата од член 94 
став 1 на Законот за основите на системот на држа-
вната управа и за Сојузниот извршен совет и со-
јузните органи на управата, поблиску се уредува 
употребата па. јазиците и писмата на народите и 
народностите на Југославија, како и остварувањето 
на јавност во работата на сојузниот орган на упра-
вата, односно на сојузната организација. 

Член 35 
Со правилникот за систематизацијата на зада-

чите и работите во сојузниот орган на управата, од-
носно во сојузната организација, се утврдуваат во со-
гласност со член 94 ст. 2 и 3 и член 95 од Законот 
за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата, особено: 

1) вкупниот број на работници потребни за врше-
ње на задачите и работите, со назначување на вкупни-
от број на работници потребни за вршење на задачите 
и работите од делокругот на органот, односно орга-
низацијата утврден со закон и вкупниот број на ра-
ботници потребни за вршење на други задачи и ра-
боти, како и вкупниот број на раководни работници; 

2) називот и распоредот на задачите и работите 
по организациони единици, што се утврдени со пра-
вилникот за организацијата и работата, бројот на 
работници потребни за вршење на тие задачи и ра-
боти и бројот на работници за вршење на задачите 
и работите што се установуваат надвор од составот 
на организационите единици, со опис на задачите и 
работите за секој работник или група работници и 
со потребните услови за работа врз односните задачи 
и работи; 

3) бројот и видовите на раководни работници 
што се поставуваат во органот, односно организации 
јата, со означување на задачите и работите што тре-

с ба да ги вршат и потребните услови за работа врз 
тие задачи и работи; 

4) бројот на приправниците што се примаат во 
работен однос и условите за прием на приправници. 

Член 36 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган 

на управата, односно сојузната организација, при 
донесувањето на правилникот за организацијата и 
работата и правилникот за систематизацијата на 
задачите и работите ќе води особено сметка: 

1) бројот и видовите на раководни работници 
што ги поставува Сојузниот извршен совет и бројот 
на раководителите на организационите единици да 
се утврдуваат зависно од потребата од раководење 
и координирање на работата, од бројноста и сложе-
носта на комуницирањето со другите органи и орга-
низации, како и од други услови потребни за врше-
ње на задачите и работите на органот, односно орга-
низацијата; 

2) бројот и видовите на работниците да одгова-
раат на видот, карактерот и обемот на работите, на 
Начинот и на другите услови за работа на сојузниот 
орган на управата односно на сојузната организа-
ција; 

3) условите за работа врз задачите и работите во 
Поглед на стручната подготовка да се утврдуваат на 

тој начин што ќе се предвиди најнизок степен и вид 
на школска подготовка што е потребно за вршење 
на тие задачи и работи, а, по исклучок, да може 
алтернативно да се утврди само видот на школската 
подготовка, во рамките на ист степен, од соодветна 
насока, ако на тој начин еднакво може да се обез-
беди успешно вршење на односните задачи и работи; 

4) условите во поглед на должината на потреб-
ното работно искуство да се утврдуваат зависно од 
видот, карактерот и сложеноста на задачите и ра-
ботите; 

5) работите на народна одбрана и општествена 
самозаштита да можат во сојузниот орган на упра-
вата, односно сојузната организација да ги вршат и 
активни воени лица. 

^ Член 37 
Како развиена внатрешна организација, во сми-

сла на член 239 став 2 од Законот за основите на 
системот на државната управа и за Сојузниот извр-
шен совет и сојузните органи на управата, се смета 
таква внатрешна организација што ја сочинуваат 
најмалку пет основни организациони" единици, нб 
сметајќи го рефератот (член 12). 

Во сојузниот орган на. управата, односно сојуз-
ната организација може да се постави помошник на 
функционерот кој раководи оо сојузниот орган на 
управата односно сојузната организација, со задача 
да ја обединува работата на две или повеќе основни 
организациони единици што не се организирани ка-
ко сектори, ако во тој орган, односно организација, 
не е поставен потсекретар. 

Член 38 
Функционерите што раководат со сојузен орган 

на управата и со сојузни организации, при подго-
товката на правилникот за организацијата и рабо-
тата и на правилникот за систематизацијата на за-
дачите и работите, остваруваат соодветна меѓусебна 
соработка, особено при утврдувањето на делокругот 
на -организационите единици. Затоа тие се должни 
едни на други да ги доставуваат на мислење нацр-
тите на тие правилници, односно да остваруваат 
други видови на соработка со кои ќе се спречат 
можни појави на дуплирање на задачите и работите 
и организацијата во два или повеќе сојузни органи 
на управата односно сојузни организации. 

Функционерот кој раководи со сојузен орган на 
управата, односно ср сојузна организација, при под-
несувањето на правилникот за организацијата и ра-
ботата и на правилникот за систематизацијата на 
задачите и работите до Сојузниот извршен совет 
заради давање на согласност, е должен да му ги до-
стави на Советот забелешките и предлозите од со-
јузните органи на управата и сојузните организации 
на нацртите на правилниците што не ги усвоил, со 
образложение поради што не ги усвоил. 

Ако сојузниот орган на управата, односно сојуз-
ната организација на која и се доставени нацртот на 
правилникот, за организацијата и работата и нацр-
тот на правилникот за систематизацијата на зада-
чите и работите заради давање мислење, не ги до-
стави во бараниот рок своите забелешки и предло-
зи, функционерот од став 2 на овој член може по 
истекот на тој рок наведените нацрти да му. ги до-
става на Сојузниот извршен совет заради давање на 
согласност. 

Член 39 
Функционерот кој раководи со сојузен орган на 

управата, односно со сојузна организација, е должен 
да им ги достави на мислење на Сојузниот секрета-
ријат за правосудство и организација на сојузната 
управа и на Сојузниот комитет за законодавство 
нацртот на правилникот за организацијата и рабо-
тата и нацртот на правилникот за систематизацијата 
на задачите и работите. 
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Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-
низација на сојузната управа и Сојузниот комитет 
за законодавство, во рамките на своите надлежности 
утврдени со закон, даваат мислење за нацртите на 
правилниците од став 1 на овој член, од гледиште 
на согласноста на тие нацрти со начелата утврдени 
со оваа уредба, односно од гледиште на нивната со-
гласност со сојузниот закон и со други сојузни про-
писи. Тие се должни ова мислење да му го достават 
на соодветен сојузен орггн на управата односно со-
јузна организација, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на нацртите на односните правилници. 

Функционерот кој раководи со сојузен орган на 
управата односно со сојузна организација, при по-
днесувањето на правилникот за организацијата и 
работата и на правилникот за систематизацијата на 
задачите и работите до Сојузниот извршен совет за-
ради давање согласност, е должен на Советот да му 
го достави мислењето од Сојузниот секретаријат за, 
правосудство и организација на сојузната управа, 
односно од Сојузниот комитет за законодавство, да-
дено на нацртите на тие правилници, како и во обра-
зложението кон правилниците да ги наведе забе-
лешките од Секретаријатот односно Комитетот, што 
не ги усвоил и причините поради што не ги , усвоил. 

Член 40 
Функционерот кој раководи со сојузен орган на 

управата, односно со сојузна организација, при по-
днесувањето на правилникот за организацијата и 
работата и правилникот за систематизацијата на зада-
чите и работите до Сојузниот извршен совет, заради 
давање согласност, должен е да обезбеди решенија-
та содржани во тие правилници да бидат образло-
жени, особено од становиште на видот и обемот на 
задачите и работите и на условите за ниво вршење, 
како и од становиште на својата општествена 
оправданост. 

Член 41 
Сојузниот секретаријат "за правосудство и орга-

низација на сојузната управа, во рамките на својата 
надлежност утврдена, со закон е должен на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организации 
да им дава соодветна методолошка помош во рабо-
тата врз подготвувањето на правилникот за органи-
зацијата и работата и на правилникот за система-
тизацијата на задачите и работите, кога тие ќе по-
бараат таква помош. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 42 . 
Одредбите од оваа уредба се применуваат и на 

стручните и други служби на Сојузниот извршен 
совет, ако со актот за нивното формирање не е оп-
ределено поинаку. 

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана и на 
Сојузната дирекција за промет и резерви на про-
изводи со посебна намена. 

Член 43 
Функционерот кој раководи со сојузен орган на 

управата, односно со сојузна организација е должен 
во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба, да донесе правилник за организаци-
јата и работата и правилник за систематизацијата 
на задачите и работите во согласност со начелата 
утврдени со оваа уредба, како и во тој рок да му 
ги поднесе тие правилници" на Сојузниот извршен 
совет заради давање согласност, по постапката што е 
предвидена со оваа уредба. 

Член 44 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е п. бр. 1004 
16 ноември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

836. 

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за 
оданочување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 
36/75, 58/75, 7/77, 61/78 и 26/78), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 
МЕДАЛЈОНИ, ЗНАЧКИ И ПРИДАТОЦИ, ШТО СЕ 
ИЗДАВААТ ПО ПОВОД НА НАСТАНИ ОД ПОСЕ-
БНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање на 
данок на промет на медалјони, значки и придатоци, 
што се издаваат по повод на нас,тани од посебно зна-
чење за народите ч народностите на Југославија 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74. 11/74, 28 74, 8/75, 
55/75, 12/76, 18/76, 2616, 45/76, 27/77, 51/77, 2/78, 
25/78, 51/78, 62/78 и 27/79) во точка 1а, во одредбата 
под 124 на крајот, точката се заменува со точка и 
запирка и по тоа се додаваат дваесет нови одредби, 
кои гласат: 

„125) на јубиларни значки што се издаваат по 
повод прославата на 35-годишнината од формирање-
то на 43. истарска дивизија: 

126) на јубиларни значки и, придатоци, што се 
издаваат по повод прославата на 35-годишнината од 
битката на Катина; 

127) на јубиларни значки, медалјони и плакети, 
што се издаваат по повод прославата на 125-годиш-
нината од раѓањето на Михајло Пупин; 

128) на јубиларни значки со ликовите на д-р 
Иван Рибар, Јурица Рибар и Иво-Лола Рибар; 

129) на јубиларни значки и медалјони, што се 
издаваат по повод прославата на 35-годишнината од 
првиот напад на партизанските чети врз окупаторот 
и. одржувањето на собир на преживеаните борци од 
I баталјон на III бригада во Храстник; 

130) на јубиларни значки „Музеј револуције на-
рода, Хрватске"; 

131) на значки „Ништо не смее да не изненади"; 
132) на јубиларни значки на Сојузот на синдика-

тите на Словенија што се доделуваат како знак на 
признание во вршењето на синдикални функции; 

133) на јубиларни значки штб се издаваат по по-
вод прославите на: 60-годишнината на КПЈ и на 
СКОЈ; Движењето на здружените синдикати; Дви-
жењето на револуционерните жени и 40-годишнината 
од отворањето на Губчевиот дом во Видем кај Глав-
ница;. 

134) на јубиларни значки што ги издава Против-
пожарниот сојуз на Словенија како знак на призна-
ние за постигнатите резултати во противпожарство-
то; . 
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135) на јубиларни значки и придатоци што се 
издаваат по повод откривањето на Споменикот на 
Кадињача; 

136) на јубиларни плакети што се издаваат по 
повод прославата на 35-годишнината од ослободува-
њето на Белград; 

137) на јубиларни значки, плакети и повелби на 
Социјалистичкот сојуз на работниот народ на Србија, 
што се доделуваат како знак на признание за рабо-
тата врз остварувањето на општествено-политичката 
улога и на задачите на Социјалистичкиот сојуз; 

138) на јубиларни значки, плакети и придатоци 
на Спортското друштво „Раднички"-Белград, што се 
издаваат по повод прославата на 60-годишнината од 
неговото постоење и на 35-годишнината од дејству-
вањето во самоуправна социјалистичка Југославија; 

139) на јубиларни значки „30 години самоупра-
вување", што ги издава Новинско-издавачката ра-
ботна организација „Експорт-прес" од Белград; 

140) на јубиларни значки што се издаваат по по-
вод прославата на 40-годишнината од советувањето 
на Комунистичката партија на Југославија во Тацен; 

141) на јубиларни значки и, плакети што се изда-
ваат по повод одржувањето на X работно-производ-
ствен натпревар на металските работници во Трсте-
ник; 

142) на јубиларии значки „Сутјеска 1979" што се 
издаваат по повод одржувањето на авто-мото рели; 

143) на јубиларни значки и плакети што се изда-
ваат по повод формирањето на првата партизанска 
блех-музика; 

144) на 'Јубиларни значки со ликот на другарот 
Тито што се издаваат по повод прославата на 60-го-
дишнината на СКЈ, СКОЈ и на револуционерните 
синдикати на Југославија". 

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

Е. п. бр. 1008 
22 ноември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с, р. 

837. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за -̂
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 76 под" 5 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето на цари-
ната на увозот на специфична опрема од 1 јули до 
31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 44/78) чие важење е продолжено со Одлуката за 
продолжување на важењето на Одлуката за критериу-
мите што ќе се применуваат при намалувањето на 
царината на увозот на специфична опрема од 1 јули 
до 31 декември 1978 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/78, 6/79, 9/79, 14/79, 21/79, 26/79 и 
58/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИ-
ФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУД-
НИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН И ПРИ ОБЛАГОРОДУВА-

ЊЕТО НА ЈАГЛЕНОТ 

I. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 

рудниците на јаглен и при облагородување^ на ја-
гленот („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 
1 во тар. број 84.22/2 и 6, по осмата алинеја се дода-
ва нова алинеја, која гласи: 

,,— Едношински висечки дигалки за транспорт 
на луѓе и материјали", 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 30 септември 1979 ,година. 

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

Е. п. бр. 1005 
22 ноември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

838 

Врз основа на член 49 став 2 на Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 24 од Одлуката за критериумите 
тито ќе се применуваат при намалување на цари-
ната на увозот на специфичната опрема од 1 јули 
до 31 декември 1978 година („Службен лист 7 на 
СФРЈ", бр. 44/78) чие важење е продолжено со 
Одлуката за продолжување на важењето на Од-

- луката за критериумите што ќе се применуваат 
при намалување на царината на увозот на специ-
фичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78, 6/79, 9/79, 
14/79, 21/79, 26/79 и 58/79), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е ' 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ЗА-

ШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 

1. Во Решението за намалување на царината наѓ 
увозот на специфична опрема што се користи за за-
штита на човековата средина („Службен лист наг 

СФРЈ", бр. 63/78, 65/78 и 12/79) во точка 1 се вршат 
следните дополненија: 

1) по тар. број 84.10/2а се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
,,84.10/3в Центрифугални пумпи во „Ѕ" изработка 

Ех. 
— Центрифугални пумпи во „Ѕ" израбо-

тка за транспорт на сечени отпадоци 
од пластични материјали"; 

2) во тар. број 84.17/2к по третата алинеја, се до-
дава нова алинеја која гласи: 

,,— Сушилвици со пропелер-и хидроциклон за 
сушење на сечени пластични отпадоци"; 

3) по тар. број 84.33/1 се додаваат два нови тар. 
броја, кои гласат: 
„84.36/2в-2 Машини за преработка на природни или 

синтетички и вештачки текстилни влакна 
Други 

Ех. 
— Машини за кинење текстилни отпа-

доци и за преработка во индустриска 
вата 
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34.40/6е-2 Машини за перење и сушење на тек-
стил 
Други 
Ех. 

— Т у н е л о т машини за перење и суше-
ње на текстилни отпадоци (стара об-
лека, мрсни крпи и друго)"; 

4) по тар. број 84.56/4г се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„84.59/46 Машини за истиснување на пластични 

маси 
Ех 
— Термореакциони екструдери за истис-

нување на регранулати од агломера-
ти на отпадоци од пластични матери-
јали 

— Термореакциони екструдери за ис-
тиснување регранулати од и ситнети 
синтетички текстилни отпадоци"; 

5) по тар. број 84.59/6а се додава нов тар. број, 
кој гласи: , 
„84.59/8 Машини и механички уреди, кои не се 

распоредуваат во ниеден тарифен број на 
оваа глава 
Други 
Ех. 
— Машини за перење, сечење и одвоју-

вање на вода од сечени и иситнети 
пластични отпадоци; 

— Машини за растегнување и сечење на 
синтетички текстилни отпадоци 

— Уреди за механичко хомогенизирање 
на сечени пластични отпадоци, без 
термичка обработка со топлотен извор 

— Машини за испитување на синтетич-
ки текстилни отпадоци 

— Машини за сечење на отпадоци од мо-
нофиламенти и синтетички текстилни 
отпадоци"; 

6) по тар. број 85.01/1 и 2 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„85.01/46 Други генераторски агрегати, со клипни ч 

мотори со внатрешно согорување 
Ех. 
Генераторски агрегати со дизел-мотор со 
сила од 32 КЅ и со трофазен генератор од 
25 КУЛ, 20 КУ/, со напон од 3x380 У/220 
V, 50 Нг, со висококвалитетен приду-
шувач на бучавата од издувни гасови"; 

7) во тар. број 87.03/13, по првата алинеја, се 
додава нова алинеја, која гласи: 

,,— Специјални возила за лабораториски испиту-
вања на загаденоста на човековата средина". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 30 ноември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1006 
22 ноември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Д-р Иво Марган, с. р. 

839. 

Врз основа на член 49 став 2 на Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
62/79) и точка 7 под 2 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалување на царината 
на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 
декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
44/78), чие важење е продолжено со Одлуката за 
продолжување на важењето на Одлуката за кри-
териумите што ќе се применуваат при намалува-
ње на царината на увозот на специфичната опрема 
од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 70/78, 6/79, 9/79, 14/79, 21/79, 
26/79 и 58/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИ' 
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ОСНОВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на основните земјоделски производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 се 
вршат следните дополненија: 

1) во тар. број 84.19/2 се додаваат три нови али-
неи, кои гласат: 

„— Автоматски машини за полнење туби со кон-
ц е н т р а т на зеленчук 

— Автоматски машини за4 полнење цилиндрич-
ни садови со производи од зеленчук и овошје 

— Машини за полнење цилиндрични садови со 
кисел раствор и зеленчук; 

2) по тар. број 84, 19/2 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 
„84.21/Зг-2 — Други апарати за распрскување на 

течности со пумпи, 
Други 
Ех. 

— Влечени тракторски уреди за распр-
скување на течни заштитни средства, 
со зафатнина на резервоарот над 500 
литри, со можност за самодотерување 
на работните тела во движење по ви-
сочина и по широчина"; 

3) по тар. број 84.24/1а се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„84.24/2а „Тракторски сеалки 

Ех. 
— Приклучни тракторски дворедни сеал-

ки за сеење зеленчук"; , 
4) во тар. број 84.24/2,3 и 4 се додаваат три нови 

алинеи, кои гласат: 

„—Приклучни тракторот култиватори, 
чинијаши и копачки со автоматско 
регулирање на растојанието меѓу 
работните тела во движење 

— Приклучни тракторски култиватори 
за формирање и одржување на гра-
динки (леи) 

— Приклучни трзкторски машини за 
фумигација на земјиштето"; 

5) во тар. број 84.25/26 и г, по петтата алине-
ја се додава нова алинеја, која гласи: 

Самоодни комбајни за берба на 
грозје"; 

6) по тар. број 84.25/3 г се додава нов тар, број, 
кој гласи: 
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„84.25/46 Други машини за сортирање на земјо-
делски производи 
Ех. 
Машини за сортирање на разни видови 
овошје"; 

7) по тар. број 84.28/1 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„84.30/1г Машини за подготвување и преработка 

на зеленчук 
Ех. 
— Машини за претходно миења на зе-" 

ленчук 
— Машини за лупење на зеленчук 
— Машини за миење и лупење на зелен-

чук со четки 
— Машини за сечење зеленчук во разни 

форми 
— Машини за класирање зеленчук 
— Машини за одсечување на врвовите -

и корените на зеленчукот". 
8) по тар. број 85.19/1 се додава нов тар. број, 

кој гласи: 
„87.01/36-16 Други трактори на тркала до 120 КЅ 

Ех. 
Специјални трактори на тркала за 
пресадување на расади, со висок кли-
ренс над 2 т и со хидрауличен погон 
за приклучни машини"; 

9) во тар. број 87.01/36-2 се додава нова алинеја, 
која гласи: 

Трактори на тркала над 15 КЅ со по-
гон на сите четири тркала". 

2. Оаа решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 30 новември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 1007 
22 ноември 1979 година 

Белград 

Годишни индекси на цените од точка 1 на ова 
решение се: 1 

Сојузен извршен совет 

Потпреседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

840, 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за Ре-
валоризација на основните средства и на средствата 
за заедничка потрошувачка на корисниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
3 2 / 7 5 , 6 0 / 7 5 и 2 2 / 7 8 ) , директорот на С О Ј У З Н И О Т завод 
за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИНДЕКС НА 
ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ НА ОПРЕМАТА И НА 
ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУ-

ЛИ 1978 ДО 30 ЈУНИ 1979 ГОДИНА 

1. Годишните индекси на цените за предметите 
на опремата и на градежните објекти по групи во 
кои предметите на опремата и градежните 'објекти 
се распоредени со Одлуката за определување на гру-
пите на градежните објекти и на опремата за кои 
Сојузниот завод за статистика ги утврдува индекси-
те на цените за Ревалоризација („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/75), се утврдуваат за периодот од 1 
јули 1978 до 30 јуни 1979 година. 

Објекти на електростопанството, во-
достопанството и поштенскиот, теле-
фонскиот и телеграфскиот сообраќај 
Патишта, аеродроми и објекти на ду-
ки и пристаништа — — — — — 

1.01. 

1.02. 

1.03. 

1.04. 

1.05. 

1.06. 

1.07. 

2.01. 

2.02. 

2.03. 

2.04. 

2.05. 

2.06. 

2.07. 

2.08. 

2.09. 

117 

116 

116 

- - 116 

Објекти за вршење железнички 
сообраќај и друг сообраќај на шини 
Објекти на рудниците на јаглен, на 
рудниците на метали и на рудниците 
на неметали - — — — — — 116 
Објекти за истражување, експлоата-
ција, пренесување и сместување на 
нафта и гас — — 
Идустриски, градежни, занаетчиски, 
земјоделски, шумарски, сообраќајни, 
трговски, угостителски, туристички, 
комунални, управни, станбени и дру-
ги згради од тврд материјал — арми-
ран бетон, бетон, камен и тули — — 122 
Индустриски ,градежни, занаетчиски, 
земјоделски, шумарски, угостителски, 
туристички, управни, станбени и дру-
ги згради и други градби од метални, 
дрзени и пластични материјали - — 122 
Електроенергетски, водостопански и 
рударски машини, уреди и постројки 117 
Машини, уреди и постројки за екс-
плоатација и преработка на нафта и -
гас - — — — — — — — — 111 
Машини, уреди' и постројки на црна-
та и обоената металургија и за произ-
водство на кокс - — — — — — 124 
Машини, уреди и постројки во индус-
тријата на неметали — — — — - 117 
Машини, уреди и постројки во ^ме-
талната индустрија, во електроинду-
стријата и во бродоградбата - - — 118 
Машини, уреди и ПОСТРОЈКИ во хеми-
ската индустрија, во индустријата на 
гума и ЕО индустријата на кожи и 
обувки — — — — — — — — 127 
Машини, уреди и постројки за про-
изводство на градежен материјал, на 
огноотпорен материјал и на азбестни 
производи — — — — — — — 115 
Машини, уреди и постројки во дрвна-
та индустрија, во индустријата на це-
лулоза и во индустријата на дрвесина 
и хартија — — — — — 
Машини, уреди и постројки на тек-
стилната индустрија и индустријата 
на спортска опрема 

- 111 

- - - - 107. 
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2.10. Машини,, уреди и постројки во пре-
хранбената индустрија и во индустри-
јата на тутун - - - - — - — 122 

211." Машини, уреди и постројки во гра-
фичката и во'други ненаведени и н -
дустрии — — — — — - — 123 

2.12. Машини, уреди и постројки во обла-
ста на земјоделството, шумарството и 
градежништвото — — — — — 113 

2.13. Опрема што се користи за вршење 
железнички сообраќај и друг сообра-
ќај на шини — — - - — — 109 

2.14. Опрема што се користи за вршење 
друмски сообраќај — - — — — 108 

2.15. Опрема што се користи за вршење , 
поморски сообраќај и сообраќај во 
внатрешните води — — - — — 107 

2.16. Опрема што се користи за вршење 
ПТТ сообраќај, радио и ТВ Сообраќај 116 

2.17. Опрема што се користи за вршење 
воздушен сообраќај — — — — 116 

2.18. Мерни и контролни, апарати, инстру-
менти и уреди и стандардни и специ-
јални алати - - - - — - — 128 

2.19. Лабораториска опрема, школски учи-
, л а, медицински уреди, апарати и при- ^ 
бор и спортски реквизити — — — 117 

2.20. Електронски сметачи, машини за пи-
шување, за сметање и книговодстве-
ни машини, уреди и постројки — — 109 

2.21./ Мебел, како и машини, уреди и апа-
рати за општи и посебни намени - 105 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во “Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 710-4573/1 
12 ноември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

' за статистика, 
Ибрахим Латифиќ, с. р. 

841. 

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 ВЕСНИКОТ „ЅШШЕХЈТЅСНЕ ZEITUNG" 

Се забранува внесуваниве и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Suetdeuische Zeitusg" број 

247 од 25 октомври 1979 година, кој излегува на гер-
мански јазик во Минхен, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/822 
19 ноември 1979 година 

Белград 

Заменик 
сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

842. 

Врз основа на члерт 24 и член 66 став 1 точка 16 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономни-
те покраини (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ 
НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА 
ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО 1979 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за усогласување на обемот И 
динамиката на порастот на- пласманите на банките 
во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр., 20/79, 
32/79, и 48/79). во точка 1 став 3 се менува и гласи: 

„Банките што даваат кредити за сезонски зали-
хи на пченица од родот на 1979 година, можат плас-
маните чиј обем и динамика се усогласуваат да ги 
зголемат до 21% на 30 септември 1979 година во од-
нос на состојбата на тие пласмани на 31 декември 
1978 година, под услов разликата на зголемувањето 
на пласманите помеѓу 18% и 21% во целост да се од-
несува на зголемувањето на кредитите за сезонските 
залихи на пченица над 18%. Банките што даваат 
кредити за сезонски залихи на другите земјоделско-
прехранбени производи од родот на 1979 година, што 
во еден дел се кредитираат од примарната емисија 
во согласност со Одлуката за мерките за спореду-
вање на монетарно-кредитната политика во 1979 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/79, 34/79 и 
56/79) можат пласманите, чиј обем и динамика се 
усогласуваат, да ги зголемат до 25% на 31 декември 
1979 година, во однос на состојбата на тие пласмани 
на 31 декември 1978 година,, под услов разликата на 
зголемувањето на пласманите помеѓу 22% и 25% во 
целост да се однесува на зголемувањето на креди-
тите за сезонските залихи на тие земјоделско-пре-
хранбени производи над 22%." 

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

О. бр. 45 
19 ноември 1979 година 

Белград 

Претседател на Советот наѓ 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р, 
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ј 843. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Слулѕбен лист на СФРЈ11, 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА-НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИНДУ-
СТРИСКА КАМЕНА СОЛ ЗА ПОСИНУВАЊЕ НА 

ПАТИШТА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 11 април 1979 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за индустриска камена сол за посипут 
вање на патишта, со тоа што . производител ски го 
организации на здружен труд можат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажба да ги зголемат така што највисоката про-
дажна цена за индустриска камена сол за посину-
вање на патиштата да изнесува 1.500 динари за 1 
тона. 

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. 2884 од 26 ноември 
1Ѕ79 година. 

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

Претставник на производителот: „Сода-со", 
Туз л а. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Подузеќе за пеете" — Осиек, Здружено под-
земје за цвете Словеније — Љубљана, „Путеви 
СР Босне и Херцеговци" — Сараево, ,,Црна 
Гора лут" — Титоград. „Србија пут" — Белград. 

844. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучаваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНИ ЗА СОЛ 

ЗА ДОБИТОЧНА ИСХРАНА 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 20 април 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена ка 
затечените пени за сол за добиточна исхрана, со 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажба, да ги зголе-
мат така што највисоките продажни цени да изне-
суваат, и тоа за: ' 

х Дин '1 
1) камена сол за добиточна исхрана 2 ООО 
2) варена сол за добиточна исхрана ^ 2 000 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за пени, со решение бр. 2993 од 26 ноември 
1979 година. 

4. Оваа спогодба влегува во, сила наредниот ден 
од денот на објавувањето ЕО „Слул^бен лист на 
СФРЈ''. 

Претставник на производителот: „Сода-со" -
Тузла. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Србокооп" — Белград. ,,Агротехника'' — Љуб-
љана, ПКБ ,,Велепромет'1 — Белград, „Соли-
пром" — Белград, ,.Агропромет" — Ниш, 
„Тозд" - „Колониале", „Велетрговина" — Ма-
рибар, ,,Мерко" и „Гросист" — Целје, „Репром" 
— Сараево. „Морава" — Крушевац, „Трговина" 
— Куманово и „Агроопрема" — Белград. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 аочка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос да ви-
за и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

О д , 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 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
самоуправувањето, а за особени заслуги и успеси 
постигнати во работата од значење за социјалисти-
чката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Југословенске железницо — Белград; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Граоринов Чедомира Стеван, Хумо Салиха Ен-
вер, Маричић Милана Ратко; 

— 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 

Таталовић Николе Ратко, Залокар Славка Слав-
ко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кузмановски Јована Томе; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Лазаревић Радојка Ранисав, Марјановиќ Рада 
Јован; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

кнежевик Крста Михаило, Молан Ивана Бран-
ко. Обрадовић Ђурђа Сретен; 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

—,по повод на шеесетгодишнината од 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 ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

РО „Босналијек" - ООУР „Астро" - Сарајево; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнањето на свеста на нашите 
Г1 аѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес кон развивањето на 
социјалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Поздерац Мехмеда Хакија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА^ 

Зебић Ахмета Салко; 

— 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 

Михелић Ивана Стјепан; 

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

земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Војновиќ Николе Ратко; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

— по повод на триесетпетгодишнината од пос-
тоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
во работата на социјално-здравствената заштита и 
негувањето на културно-забавниот живот на стари 
Лица 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дом старих — Рисан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Влаховиќ Јакше Момчило; 

О д С Р Ч Х р в а т с к а 

— по повод на стогодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во организирањето и ширењето 
на здравственото просветување и социјалната заш-
тита на граѓаните, и во развивањето на хуманитар-
ни активности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Организација Црвеног крилја града Загреба; 
— по повод на двесто и педесетгодишнината на 

постоењето, а за особени успеси во развивањето на 
воената и трговската морнарица, со што е направен 
значаен придонес кон јакнењето на одбранбената 
моќ и стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Радна организација за изградњу и поправак по-
м о р с к а бродова „Титово бродоградилиште" — Кра-
љ е в и ^ ; 

— по повод на стогодишнината на постоењето, а 
за особени заслуги во истражувањето на национал-
ното минато и културното наследство и унапреду-
вањето на археологијата, како и за значаен придо-
нес кон образованието на стручни кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Хрватско арехеолошко друштво — Загреб; 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси во развивањето 
на планинарството и негувањето на традициите на 
Народноослободителната борба 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
^ ЗРАЦИ 

Планинарско друштво „Биоково" — Макарска; 

— по повод на шеесетгодишнината 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 ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

ООУР „Астра", творница обуће - Загреб; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопонскиот напредок на 
земјата 

„Дрвна индустрија" — Оточац; 

— по повод на шеесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Дрвно индустриски комбинат „Стјепан Секу^ 
лић-Јуцко" — Нова Градинка; 

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

„Југотранспорт" — Загреб ОУР-а за међународ-
ну шпедиции у и складишта - Загреб; 
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— за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

„Радловац" индустрија грађевинског материјала 
— Ораховица; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

„Ривиера" хотелско-туристичко подузеће — По-
реч; 

— за заслуги и успеси постигнати во развивање-
то на културно" за бавниот живот и музичката кул-
тура во својот крај 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Глазбено друштво „Хартић" - Тијесно; 

— по повод на триесетгодишнината на потење-
то, а за заслуги во развивањето и омасовувањето на 
боречкиот спорт и значајни успеси постигнати на 
натпреварувања 

Рвачки клуб „Гавриловић" — Петриња; 

— за долгогодишна револуционерна работа и 
исклучителни заслуги во Народноослободителната 
борба како и значаен придонес во изградбата на 
Социјалистичката Федеративна Република Југосла-
вија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Сантини Шиме Едуард; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ћулибрк-Богуновић Јакова Манда, Грденић 
Радова на Драго; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Целебић Дује Дане, Фурлан Фрање Херман, 
Растовић Д ани л а Петар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Гаћеша Миле Ђуро, Кукоч Круне др Франо, 
Мутић Милана Ђуро, Раделић Ивана Иво, Вишњић 
Душана Илија, Жешков Јордана проф. др Петар: 

— 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 

Лончар Николе Гавро, Мишковић Марка Крсто, 
Орељ Сава Дане, Шево Грге Иво, Тончић Мије Ни-
кола, Уљаревић Ђоке Гојко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Фрицки Михај л а Теодор; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси во омасовува-
њето на ракометот и за придонес кон општиот раз-
вој на спортот и физичката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ракометен сојуз на Македонија — Скопје; 

— за особени заслуги во основното образование 
и социјалистичко воспитување на младите, како и 
за придонес кон ширењето на просветата и култу-
рата во духот на братството и единството на нашите 
народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Основно училиште „Братство-единство" -а 
Охрид; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

ОЗТ „Комуна" фабрика за производство на хар-
тија и амбалажа — Скопје 

Работна организација „Раде Кончар" апаратна 
техника - Скопје; 

— за особени заслуги во организацијата на про-
фесионалната рехабилитација и оспособување за 
самостоен живот и работа на лица со оштетен слух 
и други инвалиди 

Заштитна работилница за професионална реха-
билитација и вработување на глуви и други инва-
лидни лица „Светлост" — Скопје; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на пос-
тоењето, а за заслуги и успеси постигнати во рабо-
тата на општото, стручното и марксистичкото об-
разование на работниците како и за придонес кон 
ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА ' 

Работнички универзитет „Ванчо Прке" — Штип; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на земјата, 
како и за придонес кон политиката на мирољубива-
та соработка и пријателските односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
другите земји 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Џунов Методи Ристо; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот, 
а за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Шакири Алит Реис; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Османи Неџип Абдула; 

— 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 

А јановски Ристо Вангел, Отукска Тоде Живка: 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Пендаревска Ристо Нада, Симонијан Иван Агоп, 
Шкартов Донче Тодор; 

— 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, 

Филиповски Тодор Стевчо, Јотевски Даме Јо-
сиф, Митевски Илија Ангелу 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
собирањето, чувањето, проучувањето и популариза-
рањето на современата словенечка и југословенска 
ликовна уметност кај нас и во светот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ ; 

Модерна галерија — Љубљана; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за 
извонредни услуги во организирањето и изградбата 
на социјалистичкото самоуправно општество, како 
и за значаен придонес кон општиот развиток на зем-
јата и јакнењето на независноста на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД 

Рибичић Јосипа Митја 
г — по повод на седумдесетгдишнината на жи-

вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за особени заслуги во јакнењето на свеста на наши-

те граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес кон развивањето, на со-
цијалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Кимовец Ивана Франце; 

— 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 

Кресе Франца Франц; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гребенц-Корошец Јоже Ангела; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Дебевец Антена Антон, Хвала Ивана Франц, 
Петрич Јоже Јоже; 

— 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 

Безјак Антона Антон, Добовишек Јурија Ал-
фонз, Горник Франца Андреј, Госак Јурија Лавос-
лав, Капус Јанеза Јоже, Кржишни^: Лудвика Зоран, 
Мптајац Леона др Лев, Мушич А лој за др Драго, 
Пангршич Ивана Франц, Полич Антона др Светозар, 
Жегарац Сава Шпиро; ' 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Шкерљ-Сојар Станка Марјета; 

О д СР С р б и ј е 
— по повод на стогодишната на постоењето, а за 

особени заслуги и успеси во образованието и воспи-
тувањето на младите и за значаен придонес кон 
ширењето на просветата и културата во својот крај 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА . 
ЅВЕЗДА 

Гимназија „Предраг Костић" — Пирот; 

— по повод на триесетнедипшината на постое-
њето, а за особени заслуги и придонес во развивање-
то и унапредувањето на атлетскиот спорт и за пос-
тигнати успеси на домашни и меѓународни натпрева-
рувања . , 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Атлетски савез Србије — Београд; 
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по повод на стогодишнината на постоењето, а 
за особени заслуги во развивањето на хуманитарни-
те активности и ширењето на здравствената култура 
на граѓаните 

Општиска организација Црвеног крста — 
Ниш; 

— по повод на триесетгодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги и успеси во развивањето на 
планинарство^ и негувањето на традициите на На-
родноослободителната борба 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Планинарско друштво „Победа" — Београд; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на пос-
тоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
„Минел" ООУР фабрика котлова — Београд; 

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

Грађевинско предузеће „Прогрес" — Пирот; 

— за заслуги и успеси во развивањето на хума-
нитарните активности и ширењето на здравствената 
култура кај граѓаните 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Општинска организација Црвеног крста — Трс-
теник; 

— за постигнати успеси во работата на органи-
зирање одмор и рекреација на воените инвалиди од 
војните 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Одмаралиште ратних војних инвалида — Соко-
бања; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на раз-
војот на туризмот во републиката, а за заслуги и 
успеси постигнати во работата од значење за стопан-
скиот напредок на земјата 

Туристичко-угоститељска радна организација 
„Сава" — Шабац; 

— 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 

Божовић Ристе д-р Борислав, Нешић Станимира 
Миодраг; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Аранђеловић Аранђела Стеван, Даниловић Јова-
на др Војислав, Ђорђевић Светислава ДР Божидар, 

Ивановић Павла Миодраг, Лабан Раја др Манојло, 
Литричин Миливоја др Олга, Моцић Милана др 
Мирјана, Пурић Васа Вукоман, Ристић Димитрија 
др Јован; 

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

^ 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕВ 

ВЕНЕЦ 

Балабан-Грбић Саве Драгица, Браница-Јеличић 
Николе Микица, Делибашић-Банићевић Видака Ра-
дојка, Дундић-Перера Јакоба Матилда, Кисо Марка 
Илија, Павићевић-Вуковић Алексе Јованка, Прошић 
Миле Ђуро, Шеремет Бећира Шана, Вишић Остоје 
Милорад, Жегарац Николе Јово, Жегарац Миле 
Никола; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Антуновић Јове Лазо, Димитријевић Димитрија 
Миливоје, Илинчић-Ђуровић Милана Драгица, Ју-
ковиќ Суља Мурчо, Кнежевић-Млађеновић Лазара 
Јања, Марковић Милана Обрен, Маровић Илијо 

Живко, Мелентијевић Ђорђа Јовиша, Николић Пет-
ра др Божидар, Петковић Драгутина др Сава, Пет-
ровић Вукашина Боривоје, Путник Уроша др Ђорђе, 
Радишић Рада Милорад, Радонић Јована Велимир, 
Шкурина Петра др Татјана, Веселиновиќ Никодија 
Светислав; 

— 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 

Бјелић Симе Миливоје, Бошковић Јовице Мило-
сав, Чкоњевић Благоја Петко, Дедић Александра 
Миомир, Јанковић Добросава Бранислав, Љубисав-
љевић Данила др Сава, Опачић Владимира Анка, 
Павловић Ивана Стојан, Рудић Николе Радомир, 
Сабљић Николе Стојан, Златановић Стојанча Свето-
мир, Живкуциќ Бранка др Мирослава; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Балабан-Грбић Сава Драгица, Браница-Јеличић 
Николе Микица, Делибашић-Банићевић Видака Ра-
дојка; 

Од С А П К о с о в о 

— по повод на дваесет и ' цетгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Радна организација ШЕХ „Шар Планина" 
Брезовица; 

— за заслуги во развивањето и омасовувањето 
на авто-мото спортот и за придонес кон ширењето 
на техничката и сообраќајната култура 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ауто-мото друштво „Миладин Поповић" — Пећ; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Хоџа Фејза Тафил; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Мајсторовић Рада Милан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Јусуфи Ћамила Осман, Николић Богдана Весе-
лин; 

— 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 

Бјелица Стевана Вељко, Дева Исмаил Кемаљ, 
Јовановић Петра Ђорђе, Станојевић Душана Сто-
јан, Томић Михајла Томо; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

по повод на триесетгодишнината на постоењето, 
-а за особени заслуги и успеси постигнати во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Грађевинско предузеће ,Д мај" — Бачка Топола; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и успеси во развивањето на пла-
нинарството и смучарскиот спорт и негувањето на 
традициите на Народноослободителната борба 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Планинарско-смучарско друштво „Вршачка ку-
ла" — Вршац; 

— 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 

Пећанац Стевана Мирро; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Маленица Ивана Драго; 

— 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 -

Башић Фрање Фрања; 

Бр. 35 
5 април 1979 година 

Белград 
Претседател, ' 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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835. Уредба за општите начела за внатрешна-
та организација на сојузните органи на 
управата и сојузните организации — — 1781 

836. Одлука за дополнение на Одлуката за 
ослободување од плаќање на данок на 
промет на медалјони, значки и придато-
ци, што се издаваат по повод на настани 
од посебно значење за народите и наро-
дностите на Југославија — — — — 1788 

837. Решение за дополнение на Решението за 
намалување на царината на увозот на 
специфична опрема што се користи 
во рудниците на јаглен и при облагоро-
дувањето на јагленот — — — — — 1787 

838. Решение за дополнение на Решението за 
намалување на царината на увозот на 
специфична опрема што се користи за 
заштита на човековата средина — — 1787 

839. Решение за дополнение на Решението за 
намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема што се користи за 
производство на основните земјоделски 
производи — — — — — — — — 1788 

840. Решение за утврдување на годишниот 
иргдекс на цените за предметите ца оп-
ремата и на градежните објекти за пе-
риодот од 1 јули 1978 до 30 јуни 1979 го-
дина - - - - - - - - - 1789 

841. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Siiddeutsche 
Zeitung" - - - - - - - - 1790 

842. Одлука за измена на Одлуката за усо-
гласување на обемот и динамиката на 
порастот на пласманите на банките во 
1979 година - - - - - - - - . 1790 

843. Спогодба за промена на затечените цени 
за индустриска камена сол за посину-
вање на патишта — — — — — — 1791 

844. Спогодба за промена на затечените цени 
за сол за "добиточна исхрана — — — 1791 

Одликувања — — - — — — — — — 1791 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република I 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах: 226..— Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


