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49. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФА-
ТА НА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за Тарифата на сојузни-
те административни такси, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 3 февруари 1982 година. 

П бр, 149 
3 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergeј Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Се плаќа 
динари 

Забелешка 

З А К О Н 

ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИТЕ 
ТИВНИ ТАКСИ 

А Д МИНИСТРА -

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
За списи и дејствија к а ј сојузните органи на 

управата и к а ј сојузните организации се плаќаат 
административни такси според Тарифата на сојуз-
ните административни такси која е пропишана со 
овој закон. 

II. ТАРИФА НА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВ-
НИ ТАКСИ 

Член 2 
А. Такси за работа на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации во Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија 

1. П о д н е с о ц и 

Се плаќа 
динари 

Tap. број 1 
За барања, молби, предлози, пријави и 

други поднесоци, ако со оваа тарифа не е 
пропишана друга такса 8 

За поднесоци што им се упатуваат или што им 
се предаваат на дипломатските или на конзуларни-
те претставништва на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во странство, се плаќа 
таксата определена во оддел Б на овој член. 

Tap. број 2 
За жалба против решение — — — 40 

2. Р е ш е н и ј а 

Tap. број 3 
За сите решенија за кои не е пропиша-

на посебна такса 40 

Забелешка 

1. Ако се донесува едно решение по ба-
раше на повеќе лица, таксата според овој 
тарифен број се плаќа онолку пати колку 
што има лица на кои им се доставува ре-
шението. 

2. За решенија донесени по жалби не 
се плаќа такса. 

Tap. број 4 
За одобрение на странски државјанин 

да може постојано да се настани во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југо-
славија — — — — — — — — — 1.600 

Tap. број 5 
За дозвола на странско физичко или 

правно лице да може на редовна линија да 
врши превоз на патници со моторни возила 
во меѓународниот сообраќај, за секоја ли-
нија по — — — — — — — — — 1.600 

Tap. број 6 
За одобрение на домашна организаци-

ја на здружен турд или на странски др-
жавјанин, односно на странско правно лице 
да може да врши транспорт на оружје, му-
ниција или на експлозивни материјали пре-
ку територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија — — — 

Tap. број 7 
За решение со кое се одобрува основа-

ше на претпријатие во странство — — 
За упис на претпријатието од стаз 1 на 

овој тарифен број во регистар — — — 

800 

200 

80 
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Се плаќа 
динари 

За решение со кое на странска фирма и 
се одобрува основање на претставништво во 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија — — — — — — — — 230 

За упис во регистар на претставниш-
твото од став 3 на овој тарифен број,— — 120 

За одобрение на странска фирма, која 
има регистрирано претставништво во Со-
цијалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, да изврши определена работа на 
договорна контрола на квалитетот и кван-
титетот на стоки во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија — — 400 

Tap. број 8 
За решение по барање за упис во по-

себан регистар: 
1) на договор за волжување средства 

на странски лица во домашна организација 
на здружен труд за заедничко работење — 200 

2) на договор за отстапување на из-
градба на инвестиционен објект на стран-
ски изведувач — — — — — — — 200 

3) на договор за долгорочна производ-
ствена кооперација, договор за отстапува-
ње и прибавување на права на индустрис-
ка сопственост во странство и договор за 
деловцо-техничка соработка со странство 
(со странско лице) — — — — — — 80 

3. У в е р е н и е 

Tap. број 9 
За уверение, ако не е пропишано по-

инаку — — — — — — — — — — 20 

Tap. број 10 
За уверение со кое се докажува потек-

лото или вредноста, количеството и квали-
тетот или здравствената исправност на 
стоките — — — — — — — — — 30 

Забелешка 
Оваа такса не се плаќа за странски по-

штенски декларации што го придружуваат 
спроводниот лист. 

Tap. број 11 
За уверение за важењето на прописи-

те, кое се издава заради употреба во стран-
ство — — — — — — — — — — 60 

4. З а в е р у в а њ а и п р е п и с и 

Tap. број 12 
За заверување на потписи и печати на 

исправи — — — — — — — — — 12 
За секој понатамошен примерок уште по 8 

Забелешка 
Заверувањето на потписи и печати, во 

смисла на овој тарифен број, се однесува 
на случаите во кои Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи Заверува домашна 
исправа заради нејзина употреба во стран-
ство. 

Tap. број 13 
За заверување на план, цртеж, проект 

и сличио — — — — — — — — — 83 

Се плаќа 
динари 

Tap. број 14 
За заверување на хелиографска копија 

на плам (цртеж) се плаќа од цел или започ-
нат квадратен метар — — — — — — 24 

Tap. број 15 
За препишување и заверување на служ-

бени акти или други исправи: 
1) за препишување, од полутабак на 

оригиналот — — — — — — — — 16 
2) за заверување, од полутабак на ор-

игиналот — — — — — — — — — 12 

Забелешка 
Под полутабак се подразбира лист хар-

тија од двете страни, од нормален канцела-
риски формат или помал. 

5. Ц а р и н с к и т а к с и 

Tap. број 16 
За исправа врз основа на која на ца-

ринарницата и се пријавуваат стоки што се 
извезуваат-увезуваат — — — — — — 20 

Забелешка 
1. Како исправи од овој тарифен број 

се сметаат: пријава за увоз и превоз па 
стоки, пријава за ИЗЕОЗ И превоз на стоки, 
ИЈ јава за товарот и заминувачки манифест, 
поштенско-царинска пријава, декларација 
за саемски стоки и друга исправа врз осно-
ва на која стоките и се пријавуваат на ца-
ринарницата. 

2. Како исправа од овој тарифен број 
не се смета карнетот TIR, карнетот АТА и 
друга исправа која е пропишана со меѓуна-
родна или меѓудржавна спогодба што ја 
ратификувала Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

3. Такса од овој тарифен број се плаќа 
онолку пати колку пати стоките и се прија-
вуваат на царинарницата. 

4. Такса според овој тарифен број не се 
плаќа: 

1) за исправа со која се пријавуваат 
стоки што се превезуваат плену цаоимсхото 
подрачје на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 

2) за поштенско-царинска пријава што 
ја поднесува поштата. 

Tap. број 17 
За решенијата што ги донесува цари-

нарницата: 
1) за решение со кое се одобрува отво-

рање. проширување или преселување на 
царински склад, консигнационен склад, 
слободна царинска продавница и центра-
лен магацин и продажно место — — — 3.0^0 

2) за решение со кое се одобрува от-
ворање, проширување или преселување на 
царинско сместувалиште — — — — — 1.000 

3) за решение со кое се одобрува прив-
ремен извоз или увоз на стоки заради об-
лагородување и вградување и решение со 
кое се одлучува за барање за измена на 
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Се плаќа 
динари 

податоците за количеството, водот, квали-
тетот и вредноста на стоките во царинската 
декларација — — — — — — — 100 

4) за другите решенија што царинар-
ницата ги донесува во редовна управна 
постапка — — — — — — — — 60 

5) за решение, за пренос на права од 
превозните исправи и за други решенија 
што царинарницата ги донесува во скрате-
на постапка — — — — — — — — 60 

Забелешка 
1. Под проширување на царински 

склад, консигнационен склад, слободна 
царинска -продавница или централен мага-
цин и продажно место, во смисла на овој 
тарифен број, не се подразбира зголемува-
ње на асортиманот и на вредноста на сто-
ките во тие простории. 

2. Такса за пренос на права од превоз-
и л а исправа од точка 5 на овој тарифен 
број се плаќа за секој пренос кој се бара 
од една или од повеќе превозни исправи. 

3. Такса по овој тарифен број не се 
плаќа за решенија што се однесуваат на 
стоки во превоз преку царинското подрачје 
на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

4. Таксата од точ. 1 и 2 на овој тари-
фен број се наплатува само ако пред денот 
на донесувањето на решението се врши ко-
мисиски преглед на просториите. 

Тар. број 18 
За царинска декларација и пресметка 

нa увозни давачки за стоки што патниците 
ги носат со себе — — — — — — — 13 

Забелешка 
1. За царинска декларација врз основа 

на која се царинат поштенски пратки за 
граѓани и за пресметка на увозните давач-
ки за стоки што патниците ги носат со себе, 
таксата според овој тарифен број се плаќа 
во готови пари. 

2. За извозна царинска декларација се 
плаќа 50% од таксата од овој тарифен број. 

3. Такса според овој тарифен број не се 
плаќа за изјава врз основа на која се пре-
зема стока без потполна документација 
под царински надзор и за признаница за 
наплата на царината и на другите увозни 
давачки во патничкиот промет со странство. 

Тар. број 19 
За постапка по царинската деклара-

ција врз основа на која се врши царинење 
на стоките што се извезуваат односно што 
се увезуваат, се плаќа такса во готови пари 
според тежината на стоките, и тоа: 

1) до 100 кб — — — — — — — 12 
2) над 100 до 10.000 к^ — — — — 20 
3) за секои натамошни 1.000 кѕ над 

10.000 кб — — — — — — — — — 2 
4) за стоки чие количество не може 

да се искаже во килограми се плаќа такса 
по единица на мера — — — — — — 2 

Се плаќа 
динари 

Забелешка 
1. Под тежина се подразбира бруто-

- тежината на стоките или на стоките во 
растурена состојба, зависно од тоа како 
пристигнале. 

2. Како единица на мера во смисла на 
точка 4 од овој тарифен број се смета: 

— за електрична енергија — мегават 
— за стоки во течна состојба — хек-

толитар 
— за нафта и нафтени деривати 

— тона. % 

3. За постапка по царинската декла-
рација врз основа на која се царинат пош-
тенски пратки за граѓани и за постапка по 
пресметката на увозните давачки за стоки 
што патниците ги носат со себе се плаќа 
50°/о од таксата од точка 1 на овој тарифен 
број. 

4. Такса според овој тарифен број не се 
плаќа: 

1) во случаите во кои со царинските 
прописи е дадено ослободување од плаќа-
њето царина и други увозни давачки; 

2) за привремен увоз или извоз на сто-
ки и за враќање на привремено увезени 
или извезени стоки. 

5. Царинската стапка „Слободно" во 
Царинската тарифа или во решението за 
царински контингент (член 49 од Царин-
скиот закон) не се смета како ослободува-
ње од плаќањето царина и други увозни 

. давачки, во смисла на точка 4 под 1 на 
оваа забелешка. 

Тар. број 20 
За царинската исправа врз основа на 

која стоките се упатуваат под царински 
надзор — — — — — — — — — 10 

Забелешка 
1. Како царинска исправа врз основа 

на која стоките се упатуваат под царински 
надзор, во смисла на овој тарифен број, се 
смета: царинска п р и д р у ж н и ^ , извозна ца-
ринска декларација врз основа на која 
стоките и се упатуваат на излезната ца-
ринарница, излезен лист на консигнациони 
стоки, повратен лист, посебен стоковен 
манифест за царински стоки, посебен ма-
нифест за патнички багаж пристигнат 
одвоено од сопственикот и друга царинска 
исправа врз основа на која стоките се 
упатуваат под царински надзор. 

Како царинска исправа од овој тари-
фен број не се смета карнетот ТГО, кар-
нетот АТА или друга исправа која. е про-
пишана со меѓународна или меѓудржавна 
спогодба што ја ратификувала Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

2. Такса од овој тарифен број се плаќа 
онолку пати колку пати стоките и се при-
јавуваат на царинарницата. 

3. Ако со царинска исправа се упатува 
под царински надзор поштенска пратка, не 
се плаќа такса од овој тарифен број. 

Тар. број 21 
За објаснение за распоредувањето на 

стоките според Царинската тарифа, за 
царинската постапка и за правата и обврс-
ките на учесниците во царинската постап-
ка, што го издаваат царинските органи на 
барање од странката — — — — 100 
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Се плаќа 
динари 

С. Т а к с и з а з а ш т и т а н а п а т е н т и , 
м о с т р и , м о д е л и и ж и г о в и 

Тар. број 22 
За пријава со која се бара заштита на 

патент, мостра, модел, жиг или знак за 
квалитетот на производи, и тоа: 

1) за патент — — — — — — 430 
2) за мостра или модел — — — 280 
3) за жиг или знак за квалитетот на 

производи: 
а) ако списокот ва стоки или услуги 

опфаќа до три класи од меѓуна-
родната класификација на про-
изводи и услуги — — — — 280 

б) ако списокот на стоки и услуги 
опфаќа повеќе од три класи од 
меѓународната класификација на 
производи и услуги — за секоја 
понатамошна класа уште по — 20 

Забелешка 
1. За одлука по пријава на мостра, 

модел и жиг од овој тарифен број не се 
плаќа такса. 

2. Лица во работен однос, пензионери, 
инвалиди, ученици и студенти, самостојни 
уметници и војници на отслужување на 
воениот рок, ги плаќаат таксите предвиде-
ни во тон. 1 и 2 од овој тарифен број, во 
износ намален за 90%. 

Во поглед на утврдувањето на својство-
то самостоен уметник од став 1 на оваа 
точка се применуваат прописите за пензис-
кото осигурување што се однесуваат на 
самостојните уметници. 

Тар. број 23 
За барање за потполно испитување на 

условите за признавање на патент — 10.000 
Забелешка 
1. За пријави на патент поднесени до 

денот определен за применување на Зако-
нот за заштита на пронајдоците, технич-
ките унапредувања и знаците за разлику-
вање, таксата за барањето за потполно 
испитување на условите за признавање на 
патентот се намалува за 50%. 

2. Важи одредбата на точка 2 од забе-
лешката кон тарифен број 22 на оваа та-
рифа. 

Тар. број 24 
За одржување заштита на основниот 

патент, на име годишна такса, и тоа: 
1) до истекот на рокот од седум години 

од денот на објавувањето на пријавата на 
патентот, вкупно — — — — — — 

2) за секоја натамошна година: 
а) од осмата од десеттата, по — — 
б) за единаесеттата и дванаесетата, 

по — — — — __ __ _ 
в) за тринаесеттата и четиринаесет-

тата, по — — —* — — — 
За одржување заштита на дополните-

лен патент, и тоа: 
1) до истекот на рокот од седум години 

од денот на објавувањето на пријавата на 
патентот, вкупно — — — — — — 

2) од осмата година до четиринаесетта -
та година, вкупно — — — — — — 

2.000 

600 

800 

1.000 

600 

1.200 

Се плаќа 
динари 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 
2 на овој тарифен број, за одржување 
заштита на основниот патент каде што по 
пријавата на тој патент управната постап-
ка е окончана до 28 декември 1981 година 
се плаќа годишна такса, и тоа: 

1) за првите три години вкупно — 
2) за секоја натамошна година: 

а) од четвртата до шестата година по 
б) од седмата до деветтата година 

по — — — — — — — 
в) од десеттата до дванаесетата 

година по — — — — — — 
г) од тринаесеттата до петнаесетта-

та година по — — — — — 
исклучително за одржување заштитата на 
дополнителниот патент каде што по при-
јавата на тој патент управната постапка е 
окончана до 28 декември ^ 1Ѕ81 година, на 
име годишна такса се плаќа годишна такса 
а за патенти што се применуваат во про-
изводството, таксата се намалува за 50%. 

Забелешка 
1. Важи одредбата на точка 2 од забе-

лешката кон тарифниот број 22 на оваа 
тарифа. 

2. Такса за одржување заштита на ос-
новниот и на дополнителниот патент за 
првиве седум години на важењето се плаќа 
наеднаш во рок од 10 дена од денот на 
приемот на поканата за плаќање такса која 
се доставува по донесувањето на решение-
то за одобрување на патентот. Такса за ос-
мата и за следната година се плаќа пред 
истекот на времето за кое е платена так-
сата. 

3. Ако годишната такса не се плати во 
определениот рок, може да се плати во на-
тамошен рок од три месеци со напл~ттг-
вање на редовната такса зголемена за 25%, 
а може да се плати и во продолжен рок 
од шест месеци од денот на истекот на до-
полнителниот рок од три месеци — но во 
двократен износ. 

4. Годишната такса според овој тари-
фен број може да се плати одеднаш за 
повеќе години. 

5. АКО дополнителниот патент се про-
гласи за основен, од наредната година се 
плаќа таксата што според овој тарифен ( 
број се плаќа за основниот патент. 

Тар. број 25 
За барањето за продолжување на 

важноста: 
1) на патент — — — — — — 
2) на модел или мостра — — — 

540 
I 

600 

1.440 

3.000 

6.000 

1.200 

800 
400 

Тар. број 26 
За одржување во важност на мостра, 

модел, жиг или знак за квалитет на произ-
води, на име годишна такса, и тоа: 

1) за одржување во важност на мостра 
или модел: 

а) до истекот на ровот од пет години, 
вкупно — — — — — — 500 

б) за периодот од шест до десет 
години, вкупно — — — •— 1-000 
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динари 

2) за одржување заштита на жиг или 
знаk за квалитетот на производи, за секој 
период од десет години по — — — — 1.200 

По исклучок oд одредбите на став 1 од 
овој тарифен број, за одржување на в а ж -
носта на мостра и модел каде што по при-
јавата на таа моста односно модел е окон-
чана управната постапка до 28 декември 
1981 година се плаќа годишна такса, и тоа: 

1) за првите три години вкупно — — 240 
2) за секова натамошна година по — 240, а 

за мостри и модели што се применуваат во 
производството таксата се намалува за 
50%. 

Забелешка 
1. За таксите од точка 1 на овој тари-

фен број важи одредбата на точка 2 на 
забелешката кон тарифниот број 22 на оваа 
тарифа. 

2. Таксите од овој тарифен број са 
плаќаат за првите пет години на важење 
на мострата или моделот, односно за први-
те десет години на важењето на жигот или 
на знакот за квалитетот на производи, оде-
днаш во рок од 10 дена од денот на прие-
мот на поканата за плаќање такса, а за 
следниот период се плаќа пред истекот на 
времето за кое е платена таксата. 

3. Важи одредбата на точка 3 од За-
белешката кое тарифниот број 24 на оваа 
тарифа. 

Тар. број 27 
За потврди и уверенија за податоците 

во врска со пријавен или заштитен патент, 
мостра, модел и жиг — — — — — — 59 

За уверенија за жиговите заштитени 
согласно со Мадридскиот аранжман за ме-
ѓународното регистрирање на жиговите — 20 

Тар. број 28 
За потврда на преписот на поднесена 

пријава, патент, мостра, модел или жиг 
заради признавање правото на првенство 80 

Забелешка 
Важи одредбата на точка 2 од забеле-

шката кон тарифниот број 22 на оваа та-
рифа. 

Тар. број 29 
За одлз'ка по барање за воспоставува-

ње на престанато право: 
1) на пријавен или издаден патент — 80 
2) на пријавен или одобрен жиг или 

знак за квалитет на производи, односно на 
пријавена или одобрена мостра или модел 120 

Тар. број 30 
За барање за продолжување на рокот 

што се определува во текот на постапката 
по пријавен патент, мостра, модел, жиг или 
знак за квалитетот на производи — — — СЈ 

Тар. број 31 
1. За пребарување на патентната доку-

ментација и известување според библио-
графските податоци (број на документот, 

Се плаќа 
динари 

назив на пријавувачот, на пронајдувачот, 
Меѓународна класификација на патенти): 

а) во фондот на латентните списи н а ' 
Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија — — — — — 80 

б) во Фондот на латентните списи на 
странски земји за петгодишен пе-
риод — — — — — — — — 60 

в) во Фондот на патентите списи на 
странски земји за период подолг од 
пет години — — — — — — 150 

г) пронаоѓање во една земја на патент 
аналог — — — — — — — — 20 

д) пронаоѓање во повеќе земји на па-
тент аналог (фамилии на патенти) — 180 

ѓ) за постојано доставување на инфор-
мации за пронајдоците по единица 5 

2. За пребарување на патентна доку-
ментација, ако барањето е дефинирано опи-
сно со приложена неопходна документаци-
ја, по еден пронајдок: 

а) на патентни документи на Соција-
листичка Федеративна Република 
Југославија — — — — — — 400 

б) на патентни документи на странски 
земји — — — — — — — — 1.000 

3. За издавање на потврда дали и на 
кој начин е заштитено определено право 80 

4. За известување дали на име на некое 
лице (фирма) се заштитени или пријавени 
во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија мостра, модел, жиг или знак 
за квалитетот на производи: 

а) за една мостра, модел, жиг или знак 
за квалитетот — — — — — — СО 

б) за секоја натамошна мостра, модел, 
жиг или Жак за квалитетот по — 20 

5. Дали некоја форма на тело, слика 
или цртеж се заштитени — за секоја фор-
ма на тело, слика или цртеж по — — 120 

6. Дали некој знак е заштитен како 
жиг: 

а) ако списокот на стоките или услу-
гите опфаќа до три класи од Меѓу-
народната класификација на произ-
водите и услугите — — — — — 120 

б) ако списокот на стоките или услу-
гите опфаќа повеќе од три класи од 
Меѓународната класификација на 
производите и услугите, за секоја 
натамошна класа уште по — — — 20 

Забелешка 
За сложени барања, со кои се бараат 

повеќе услуги од овој тарифен броЈ, так-
сите за сите услуги се собираат. 

Тар. број 32 
За извештај за состојбата на техниката 

и технологијата: 
а) со приложен извештај за претход-

но извршеното пребарување на па-
тентната документација — — — 500 

б) без приложен извештај за прет-
ходно извршеното пребарување на 
патентната документација — — — 1.003 
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Tap. број 33 
За барање за поништување на патент 

и жиг и за предлог за огласување за ниш-
товно решението за признавање на правата 
со кои се заштитуваат пронајдоците и зна-
ците за разликување — х— — — — 90 

Tap. број 34 
За решение по барање за упис на пре-

носот на правото или на лиценца, на прија-
вен или признат патент односно на прија-
вена или одобрена мостра, модел или жиг 180 

Tap. број 35 
За барање за откажување од пријавен, 

односно за откажување од заштитен патент, 
мостра, модел или жиг — — — — — 40 

Tap. број 36 
За решение по барањето за упис на ко-

ја и да било друга промена на пријавен или 
признат патент односно на пријавена или 
одобрена мостра, модел, жиг или знак за 
квалитетот на производи — — — — — 60 

Забелешка 
Важи одредбата од точка 2 на забеле-

шката конс тар. број 22 од оваа тарифа. 

Tap. број 37 
За барање за објавување на пријава на 

патент пред утврдениот рок, покрај евен-
туално предизвиканите трошоци — — — 120 

Забелешка 
Важи одредбата од точка 2 на забеле-

шката кон тар. број 22 од оваа тарифа. 

Tap. број 38 
За секоја дополнителна промена што 

ја врши самиот пријавувач: 
1) на описот или на нацртот на пронајдок 

— по пријава на патентот, описот, нацр-
тот или фотографијата — по пријавата на 
мостра односно модел, списокот на стоки 
или услуги — по пријавата на жиг односно 
знак за квалитетот на производи — — — 30 

2) на знакот или на проширувањето на 
списокот на стоки и услуги — по пријавата 
на жигот односно на знакот за квалитетот 
на производи: 

а) ако списокот на стоки или услуги 
опфаќа до три класи од Меѓународ-
ната класификација на производи-
те и услугите — — — — — — 90 

б) ако списокот на стоки или услуги оп-
фаќа повеќе од три класи од Меѓу-
народната класификација на произ-
водите и услугите, за секоја натамо-
шна класа уште по — — — — 14 

Tap. број 39 
За давање писмени податоци од спи-

сокот на стоки заштитени со меѓународно 
регистриран »жиг, за секој ред по — — 6 

Tap. број 4о 
За барање: 
1) дополнителната пријава на патентот 

односно дополнителниот патент да стане 
основна пријава односно основен патент — 60 

Се плаќа 
динари 

2) дополнителната пријава односно до-
полнителниот патент да се врзат за основна 
пријава односно основен патент — , — — 60 

Tap. број 41 
За решение по барање за продолжено. 

користење на ознака за потеклото на про-
изводот — — — — — — — — — 480 

Tap. број 42 
За барање за издавање на задолжи-

телна лиценца — — — — — — — 480 

7. Т а к с и з а д о з в о л а з а п о с т а -
в у в а њ е и р а б о т а н а р а д и о -

с т а н и ц а 

Tap. број 43 
За дозвола за поставувањето на радио 

станица: 
1) за радиодифузна станица и за ра-

дио станица на која и е доделена 
една фреквенција: 
а) до 0,5 KW — — — — — — 500 
б) над 0,5 до 5 KW — — — — 600 
в) над 5 до lo KW — — — — — 700 
г) над 10 до 50 KW — — — — 1.000 
д) над 50 KW — — — — — — 2.000 

2) за радиостаница на која и се доде-
лени две фреквенции — — — — — 700 

3) за радиостаница на која и се доде-
лени три или повеќе фреквенции — — 1.000 

За дозвола за работата на радиостаница 500 

8. Р а з н о 

Tap. број 44 
За опомена со која некој се повику-

ва да ја плати долгуваната такса — — 20 

Б. Конзуларни такси 

Tap. број 45 
За молби и други поднесоци ка ј дип-

ломатските или конзуларните претставни-
штва на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во странство — — 75 

За секој следен поднесок по истата ра-
бота, ако не е потребно ново самостојно ре-
шение — — — — — — — — — 40 

Забелешка 
1. Такса според овој тарифен број се 

плаќа у. за барања што се изјавени усно во 
записник или што на друг начин се приме-
ни во претставништвото. 

2. Такса според став 1 на овој тари-
фен број се плаќа и за секое управно деј-
ствие по барање од странката, ако за тоа 
дејствие не е пропишана посебна такса. 

3. За поднесок со кој лице од странство 
се обрнува директно до сојузен орган во 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, се плаќа i-акса според тариф-
ниот број 1 од оваа тарифа. 
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4. За поднесок со кој лице од Соци-
јалистичка Федеративна Република Југо-
славија се обраќа до дипломатско или кон-
зуларно претставништво на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија 
во странство се плаќа такса според овој та-
рифен "број. 

Тар. број 46 
За доставување на писмени молби на 

странки до органи на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија или за 
доставување на р-зшенија од органи на Со-
цијалистичка Федеративна Република Ју -
гославија до странки, и за доставување на 
решенија на странски органи на власта до 
заинтересираните лица —• 

Забелешка 
1. Ако дипломатско или конзуларно 

претставништво на Соци ја листичка Феде-
ративна Република Југославија во стран-
ство врши доставување со авионска пошта, 
странката ги плаќа и трошоците на ави-
онската поштарина за доставата и одгово-
рот. 

2. Доставувањето на покани на стран-
ски органи се врши без наплата на такса. 

Тар. број 47 
За издавање на патна исправа од стра-

на на дипломатски или конзуларни прет-
ставништва на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во странство: 

1) за издавање или продолжување на 
важноста на патни исправи заради прив-
ремен престој во странство 

2) за издавање на патна исправа заради 
постојан престој во странство — — — — 

3) за издавање на детска патна исправа 
4) за издавање дупликат на патна ис-

права — — — — — — — — — — 
5) за издавање на патен лист за враќа-

ње во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија (пасаван) — — — — 

Забелешка 
1. Органот кој издава патен лист за 

репатриација, може подносителот на бара-
њето, со оглед на неговата имотна состојба 
и другите околности, да го ослободи од пла-
ќањето такса. 

2. За упис на членови на семејството во 
патната исправа под точ. 1, 2 и 4 на овој та-
рифен број се плаќа таксата наведена во 
тие точки намалена за 50%. 

3. За молба со која се бара издавање 
или продолжување на важењето на патни-
та исправа или дупликат на патната испра-
ва, не се плаќа такса. 

Тар. број 48 
За патни исправи што дипломатски или 

конзуларни претставништва на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 
во странство им ги издаваат на странски 
лица: 

1) за продолжување на важењето на 
патна исправа за бегалци — — — — — 

— — — 750 

1500 
ЗОО 

1500 

250 

450 

Се плаќа 
динари 

2) за продолжување на важењето на 
патна исправа за лица без државјанство — 450 

3) за издавање или продолжување на 
важењето на патен лист за странци — — ЗОО 

Забелешка 
Дипломатско или конзуларно претс-

тавништво на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во странство може 
да го ослободи подносителот на барање од 
плаќањето такса по овој тарифен број, со 
оглед на неговата имотна состојба и други 
околности. 

Тар. број 49 
За визи што ги издаваат дипломатски и 

конзуларни претставништва на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 
во странство: 

1) за државјани на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија: 

а) за виза на патната исправа — — 180 
б) за виза на заедничката патна испра-

ва за секое лице по — — — — — — 60 
2) за странци: 
а) за виза на патната исправа за едно 

патување заради престој во Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија — 150 

б) за виза на патната исправа за еден 
транзит — — — — — — — — — 150 

в) за виза на патната исправа за повеќе 
патувања или за повеќе транзити — — 450 

г) за виза на заедничката патна испра-
ва, за секое лице по — — — — — 60 

Забелешка 
1. За деца до наполнети 14 години воз-

раст се плаќа такса според овој тарифен 
број, намалена за 50%. 

2. За молба со која се бара издавање на 
виза не се плаќа такса. 

3. За виза на. патната исправа во која 
се запишани и членови на семејството на 
лицето на кое му е издадена патна исправа, 
се плаќа една такса, 

Тар. број 50 
За уверенија, потврди, изводи од ма-

тичните книги или спроводници за пренос 
на посмртни останки, што ги издава дипло-
матско или конзуларно претставништво на 
Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија во странство, ако не е пропишано 
поинаку — — — — — — — — 120 

Тар. број 51 
За составување на тестамент: 
1) во канцеларијата на претставниш-

твото — — — — — — — — — — 600 
2) надвор од канцеларијата на прет-

ставништвото — — — — — — — 1.200 
За составување на акт за отповикува-

ње на тестамент — — — — — — ЗОО 
За составување на дополнение на теста-

ментот (кодицил) — — — — — — — 600 
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Се плаќа 
динари 

Tap. број 52 
За составување на договор во канцела-

ријата на претставништвото — — — ООО 

Забелешка 
За молбата со која се бара составување 

на договор не се плаќа такса 

Tap. број 53 
За составување ка полномошно — — 180 

Забелешка 
За молбата со која се бара составување , 

на полномошно не се плаќа такса. 

Tap. број 54 
За составување на други исправи по 

молба на* заинтересираното лице, ако со 
оваа тарифа не е пропишано поинаку — — ЗОО 

Забелешка 
За молбата со која се бара составување 

на исправи од овој тарифен број не се пла-
ќа такса. 

Tap. број 55 
За препис или фото-копија, составе-

ни во дипломатско или конзуларно прет-
ставништво на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во странство, со 
заверување: 

1) за првата страница — — — — — 120 
2) за секоја понатамошна страница по 45 

Забелешка 
За повеќе примероци на ист препис или 

фото-копија, со нивно заверување, се пла-
ќа полна такса само за првиот примерок, а 
за секој натамошен примерок — половина 
од таксата предвидена со овој тарифен број. 

Tap. број 56 
За заверување на уверение за здрав-

ствената исправност на испратени стоки — 150 

Tap. број 57 
За заверување на уверение за потекло 

на стоки, на заверување на фактурата или 
на некоја друга исправа со која се посве-
дочува потеклото на стоки или правото не-
кои стоки да уживаат посебна заштита на 
потеклото или називот — — — — — ЗОО 

Tap. број 53 
За заверување на потписи на граѓанин 

или на граѓанско правно лице на исправа 105 

Забелешка 
Такса според овој тарифен број се пла-

ќа за заверување на секој потпис на.испра-
вата. 

Tap. број 59 
За заверување на службен потпис и пе-

чат на исправата — — — — — — — 105 

Се плаќа 
динари 

Tap. број 60 
За заверување на препис, копија или 

фо го-копија што ќе ја состави заинтереси-
раното лице': 

1) за првата страница — — — — — 60 
2) за секоја понатамошна страница по 30 

Забелешка 
За заверувања на повеќе примероци на 

ист препис, копија или фото-кспија се пла-
ќа полна, такса само за првиот примерок, а 
га секој натамошен примерок — половина 
од таксата предвидена со овој тарифен број. 

Tap. број 61 
За заверување на превод од странски 

јазик па еден од јазиците на народите или 
народностите на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, или обратно: 

1) до 100 зборови — — — — — — 150 
2) за секој понатамошен збор по — — 1 
За превод од еден од јазиците на наро-

дите или народностите на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на 
странски јазик или обратно, составен и за-
верен во претставништвото: 

1) до 100 зборови — — — — — — 450 
2) за секој понатамошен збор по — — 2 

Забелешка 
На молбата со која се бара услуга од 

осој тарифен број не се плаќа такса. 

Tap. број 62 
За /депонирање на потпис и печат на 

нотар ка ј дипломатско или конзул арно прет-
ставништво на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во странство — 600 

Tap. број 63 
За дејствија во оставински работи: 
1) за составување на записник во про-

сториите на дипломатско или конзуларно 
претставништво на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во стран-
ство. и тоа: — — — — — — — — 600 

а) за првата страница од записникот — 360 
б) за, секоја понатамошна страница од 

записникот по — — — — — — — 30 
2) за официјални дејствија надвор од 

просториите на претставништвото (застапу-
вање пред локалните органи, учествување 
во нивните службени работи и др), ако во 
оваа тарифа не е пропишано поинаку, за 
секој ден од официјалната работа — 600 

3) за попис на оставина, со процена и 
наведување на вредноста, за секоја проце-
на или за секој стварен или вештачки наод: 

а) за секој ден официјална работа — — 600 
б) освен тоа, од целокупната вредност 

на попишаните и проценетите предмети — 0,30 
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Се плаќа 
динари 

4) за управување со оставина по која е 
спроведена оставинска расправа, или за уп-
равување со друг имот што не потекнува 
од оставина, од чистиот приход (месечно 
или годишно) — — — — — — — — 

Забелешка 
1. За попис на оставина или за наод без 

процена или без наведување на вредноста, 
се плаќа само таксата од точка 3 под а) на 
овој тарифен број. 

2. Како ден се смета времето од најмно-
гу 6 часа. Секој започнат дел од тоа време 
се смета како половина ден. 

Тар. број 64 
За доставување на пари, хартии од вред-

ност, вложни книшки и други предмети од 
вредност, од износот што се доставува или 
од вредноста на предметот кој се доставува 

За доставување на пари и други вред-
ности кои потекнуваат од остварена остав-
ина: 

1) за оставина до 20.000 динари — — 
2) за оставина од 20.000 динари до 40.000 

динари — — — — — — — — — 
3) за оставина над 40.000 динари — — 

Забелешка 
1. Такса според овој тарифен број не се 

плаќа кога по повод бродолом или некоја 
друга несреќа, пари и други вредности за 
морнари и нивните семејства му се преда-
ваат на дипломатско или конзуларно прет-
ставништво на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во странство. 

2. За молбата со која се бара извршу-
вање на услуги по овој тарифен број, не се 
плаќа такса. 

3°/о 

1°/о 

1в/о 

2% 
3% 

Се плаќа 
динари 

мени на име обештетување на државјани 
на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија по разни основи и во случај на 
болест, лишување од слобода и др. 

Тар. број бб 
За запишување во пописот на екипа-

жот податоци за качување или симнување 
на членови на екипажот. — — — — — 

Тар. број 67 
акт. со кој се одобрува За акт. со кој се одобрува качување 

на странски државјанин како член на еки-
пажот на брод на Југословенската тргов-
ска морнарица 

Тар. број 68 
За заверување на бродски дневник и 

други бродски книги и исправи и за потвр-
да на секој упис во тие книги и исправи 

од 

Тар. број 69 
За издавање и заверување 
бродски дневник: 

на изводи 

1) за првата 
2) за секоја 

страница по — 

страница — — — — 
понатамошна започната 

Тар. број 70 
За интервегЈција на дипломатско или 

конзуларно претставништво на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија 
во странство да му се издаде на брод или 
да се продолжи важењето на која и да било 
исправа во врска со сигурноста на пло-
видбата, покрај ефективните трошоци — 

За секоја друга интервенција к а ј стра-
нски органи по барање на брод, за која не 
е пропишана посебна такса — — — — 

65 

— — — — — 65 

40 

65 

40 

450 

ЗОО 

Тар. број 65 
За чување на депозити: 
1) за акт со кој се потврдува прием на 

депозит на чување — — — — — — 90 
2) за чување и издавање на пари, хар-

тии од вредност, вложни книшки и предме-
ти од вредност (скапоцености): 

а) за првата година или за дел од тоа 
време, од вредноста — — — — — — 2°/о 

б) за секоја понатамошна година или 
дел од тоа време, од вредноста — — — 1% 

3) за чување на тестамент или други 
исправи во интерес на поединци или на 
правни лица — — — — — — — 450 

Забелешка 
Такса според овој тарифен број не се 

плаќа за следните депозити: парични из-
носи положени однапред заради покритие 
на такси и трошоци и слични побарувачки 
на дипломатско односно конзуларно прет-
ставништво на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во странство, за-
работил и предмети (ефекти) на државја-
ни на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија, пари положени — при-

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 3 
Одредбите на овој закон ќе се применуваат и 

за време на воена состојба и во случај на. непосред-
на воена опасност, со тоа што за времето додека 
трае таквата состојба односно опасност ќе се при-
менуваат таксите од член 2 на овој закон зголемени 
за 100%. 

Член 4 
За списи и дејствија во управни работи и за 

други предмети и дејствија ка ј сојузните органи на 
управата и ка ј сојузните организации по кои так-
сената обврска настанала до денот на влегувањето 
во сила на овој закон, ќе се плати такса според 
Законот за Тарифата на сојузните административни 
такси („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/78). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за Тарифата на со-
јузните административни такси („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/78). 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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50. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИ-
ВАЊЕ НА КАМАТИТЕ И НА ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ 
НАСТАНАТИ ПО ОСНОВА НА ЗАДОЛЖУВАЊА-
ТА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО СТРАНСТВО ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ЛИКВИДНОСТА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЛАЌА-

ЊАТА СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за покривање на кама-
тите и на другите трошоци настанати по основа на 
задолжувањата на Народната банка на Југославија 
во странство заради обезбедување на ликвидноста 
на Југославија во плаќањата со странство, што го 
усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 3 февруари 1982 
година. 

П бр. 144 
3 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КАМАТИТЕ И НА ДРУГИТЕ 
ТРОШОЦИ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВА НА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊАТА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ НА ЛИКВИДНОСТА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ПЛАЌАЊАТА СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Каматите и другите трошоци настанати по ос-, 

нова на задолжувањата на Народната банка на Ју -
гославија во странство врз основа на Законот за за-
должувањето на Народната банка на Југославија за-
ради обезбедување на ликвидноста во плаќањата со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/80), ги 
поднесува Народната банка на Југославија. 

Член 2 
Каматите и другите трошоци од член 1 на овој 

закон Народната банка на Југославија ќе ги намири 
по завршната сметка за 1981 година во височина на 
остварениот вкупен приход на Народната банка на 
Југославија и на делот на приходите на народните 
банки на републиките и на народните банки на ав-
тономните покраини што се утврдува со Ф и џ и с к и -
от план на Народната банка на Југославија за 1981 
година. 

Непокриениот дел од каматите и другите тро-
шоци Народната банка на Југославија ги пренесува 
во 1982 година. 

Покривањето на пренесените непокриени и на 
новосоздадените камати и други трошоци настанати 
по основа на задолжувањето на Народната банка на 
Југославија во странство заради обезбедување на 

ликвидноста на Југославија во плаќањата со стран-
ство ќе се регулира со посебен сојузен закон. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

51. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ 

НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за прометот на-стоки и услуги со стран-
ство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
3 февруари 1982 година. 

П бр. 151 
3 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАН-

СТВО 

Член 1 
Во Законот за прометот на стоки и услуги со 

странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 
17/78) член 8 се менува и гласи: 

„Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работите на промет на стоки и услуги 
можат да вршат работи на надворешнотрговскиот 
промет само ако, во согласност со сојузниот закон, 
здружиле труд и средства со производните и со дру-
гите организации на здружен труд за кои ги вршат 
работите на надворешнотрговски промет." 

Член 2 
Во член 9 по став 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: 
По исклучок од одредбата на став 2 од овој 

член, организациите на здружен труд што не вршат 
работи на промет на стоки и услуги во Југославија, 
можат да вршат работи на надворешнотрговскиот 
промет во границите на дејностите за кои со само-
управна спогодба здружиле труд и средства со про-
изводните и со други организации на здружен труд 
и за кои се запишани во судскиот регистар, во сог-
ласност со овој закон." 

Член 3 
Во член 14 по став 4 се додава нов став 5 кој 

гласи: 
„Претседателот на координациониот одбор при 

надлежниот орган во републиката односно при над-
\ 
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лежниот орган во автономната покраина може во 
работата на координациониот одбор при Сојузниот 
извршен совет, во случај на негова отсутност, да 
заменува член на коорди-национиот одбор што ќе го 
определи надлежниот орган на републиката односно 
надлежниот орган на автономната покраина." 

Член 4 
Во член 26 ст. 2 до 4 се бришат. 

Член 5 
По член 26 се додаваат нови чл. 26а, 266, 26в, 

26г, 26д, 26ѓ, 26е и 26ж, кои гласат: 

„Член 26а 
Заради заштита на домашното производство и 

услуги и создавање услови за нивниот оптимален 
развој, извозот и увозот на определени стоки и ус-
луги се врши согласно со долгорочната програма за 
регулирање на извозот и увозот. 

Со долгорочната програма од став 1 на овој член 
се утврдуваат основните правци и цели на заш-
титата на домашното производство и на домашните 
услуги во согласност со општествениот план на Ју -
гославија, се утврдуваат критериумите и мерилата 
за долгорочно регулирање на извозот и увозот на 
определени стоки и услуги, се определуваат деј-
ностите во чии рамки определени стоки ќе се шти-
тат по лат на контингенти и се определуваат услу-
гите за кои ќе се пропишат посебни услови за ко-
ристење. 

Долгорочното програма од став 1 на овој член 
се утврдува истовремено со донесувањето на опште-
ствениот план на Југославија, а најдоцна во рок 
од 60 дена од денот на донесувањето на тој план. 

Член 266 
Долгорочната програма од член 26а на овој закон 

се утврдува со општествен договор. 
При утврдувањето на долгорочната програма од 

став 1 на овој член се поаѓа од склучените самоуп-
равни спогодби на организациите на здружен труд 
со кои се регулираат долгорочните меѓусебни одно-
си во производството и потрошувачката на опреде-
лени производи. 

Општествениот договор од став 1 на овој член 
го одлучуваат Сојузниот извршен совет, извршните 
совети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, 
Стопанската комора на Југославија, општите здру-
женија, Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство, самоуправните инте-
ресни заедници за економски односи со странство 
нг. републиките и самоуправните интересни заед-
ници за економски односи со странство на автоном-
ните покраини и Сојузната заедница за работи на 
цените. 

Член 26в 
Со општествениот договор од член 266 на овој 

зг.кон се утврдуваат особено: долгорочната програма 
за регулирање на извозот и увозот; начинот и 
мерките за отстранување на влијанието на пого-
лемите растројства на пазарот и во движењето на 
г ените на стоките што се предмет на самоуправните 
споходби од член 26д на овој закон; начинот и фор-
мата на интервенција од стоковните резерви; начи-
нот и контролата над спроведувањето на општестве-
ниот договор; времето на важењето на општестве-
ниот договор и начинот на решавањето на спорови. 

Член 26г 
Ако во рокот од член 26а на овој закон не се 

склучи општествениот договор од член 266 на овој 
закон, односно ако во тој рок не се утврди долго-
рочната програма за регулирање на извозот и уво-

зот, Сојузниот извршен совет ќе ја утврди во ната-
мошниот рок од 30 дена долгорочната програма за 
регулирање на извозот и увозот. 

Долгорочната програма од став 1 на овој член 
ќе се применува додека не се склучи општествениот 
договор од член 266 на овој закон. 

Член 26д 
Заради остварување на општествениот договор 

од член 266 на овој закон, поблиска разработка на 
критериумите и мерилата за долгорочно регулирање 
на извозот и увозот, усогласување на интересите и 
уредување на односите од заеднички интерес, орга-
низациите на здружен труд — производители, по-
трошувачи, извозници и увозници и другите само-
управни организации и заедници што во рамките 
на својата дејност и развој производствено, работно, 
деловно или на друг начин се поврзани и заедни-
ците на здружен труд за меѓусебна планска и де-
ловна соработка, односно соодветните општи здру-
женија, склучуваат самоуправна спогодба за регу-
лирање па извозот и увозот за периодот на средно-
РОЧЈТИОТ општествен план. 

Самоуправната спогодба од став 1 на овој член 
и се доставува на надлежната народна банка на 
републиката односно на надлежната народна банка 
на автономната покраина, на надлежната стопанска 
комора на републиката, односно на надлежната сто-
панска комора на автономната покраина, на само-
управните интересни заедницр! за економски односи 
со странство на републиките и на самоуправните 
интересни заедници за економски односи со стран-
ство на автономните покраини. Таа спогодба му се 
доставува и на Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија заради евиденција. 

Член 26ѓ 
Со самоуправната спогодба од член 26д на овој 

закон за извозот и увозот на стоки се утврдуваат 
особено: критериумите и мерилата за определување 
на стоките што треба да се штитат по пат на кон-
тингенти; стоките што можат да се извезуваат од-
носно да се увезуваат во рамките на контингентите 
и периодот на траењето на заштитата на тие стоки; 
материјалните биланси за стоките што се предмет 
на самоуправното спогодување; условите, мерилата 
и начинот на утврдувањето и на распределбата на 
контингентите за извоз и увоз на стоки, постапката 
за распределба на контингенти врз одделни орга-
низации на здружен труд. структурата и динами-
ката. начинот, организацијата и регионалните поав-
ци на извозот и на увозот; меѓусебните права, обвр-
ски и одговорности на учесниците на самоуправ-
ната спогодба за испораките и за преземањето на 
стоките што се предмет на самоуправната спогодба 
и времето на важењето на самоуправната спогодба; 
начинот на поднесувањето на заедничкиот ризик и-
мерките што ќе се поименат спрема учесникот на 
самоуправната спогодба кој не се придржува кон 
нејзините одредби, како и начинот на решавањето 
на споровите. 

Со самоуправната спогодба од член 26д на овој 
закон за извозот и увозот на услуги се утврдуваат 
особено: условите под кои организациите на здру-
жен труд можат да користат услуги на странски 
лица; како и условите под кои организациите на 
здружен труд им даваат услуги на странски лица; 
меѓусебните права, обврски и одговорности на учес-
ниците на самоуправната спогодба; времето на ва-
жењето на самоуправната спогодба, мерките што ќе 
се преземаат спрема учесникот во спогодбата кој не 
се придржува кон нејзините одредби, како и начи-
нот на решавањето на споровите. 

Член 26е 
Организациите на здружен труд — производи-

тели, потрошувачи, извозници и увозници и другите 
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заинтересирани самоуправни организации и заедни-
ци и заедниците на здружен труд за меѓусебна план-
ска и деловна соработка, односно соодветните општи 
здруженија, се должни да поведат постапка за са-
моуправно спогодбување за регулирање на извозот и 
увозот во рок од 30 дена од денот на склучувањето 
на општествениот договор од член 266 на овој закон. 

Ако во рокот од став 1 на овој член не се 
поведе постапка за самоуправно спогодување, од-
носно ако во натамошниот рок од 30 дена не се 
склучи самоуправна спогодба, Сојузниот извршен 
совет, врз основа на согласност од надлежните ре-
публички и покраински органи, може да донесе 
пропис за привремено распоредување на стоките 
на одделни форми на извозот и увозот, за условите, 
мерилата и начинот на утврдувањето и распредел-
бата на контингентите за извоз и увоз, за утврду-
вањето на авансите за увоз односно за извоз на 
одделни стоки, за условите за користењето на сто-
панските услуги, како и за другите прашања што 
се уредуваат со самоуправната спогодба од член 
26д на овој закон. 

Ако надлежните републички и покраински ор-
гани не постигнат согласност во смисла на став 1 
од , овој член во рок од 15 дена, прописот од тој став 
го донесува Сојузниот извршен совет во натамош-
ниот рок од 15 дена. 

Прописите од ст. 2 и 3 на овој член се приме-
нуваат додека не се склучи самоуправната спогодба 
од член 26д на овој закон. 

Член 2бж 
По исклучок од одредбите на чл. 266 и 26д од 

овој закон, заради обезбедување на стабилни односи 
на единствениот југословенски пазар, снабденост 
на тој пазар со определени стоки и отстранување 
на поголемите растројства во производството одно-
сно во потрошувачката на определени стоки, Со-
јузниот извршен совет може да определи одделни 
стоки да се извезуваат односно да се увезуваат врз 
основа на контингенти, дека контингентите за тие 
стоки и начинот и постапката за распределба на 
тие контингенти ќе ги утврди Сојузниот извршен 
совет или сојузниот орган на управата што Сове-
тот ќе го определи. 

Мерките од став 1 на овој член се применуваат 
до отстранувањето на причините поради кои се во-
ведени." 

Член 6 
Член 27 се менува и гласи: 
„Со контингентот са определува обемот на изво-

зот односно на увозот на одделни стоки за опреде-
лен период, по количество или по вредност на сто-
ките." 

Член 7 
Член 28 се менува и гласи: 
„Заради извршување на обврските преземени 

со меѓународни конвенции, со трговски и други ме-
меѓудржавни спогодби, како и заради регулирање 
на извозот и увозот на историски и уметнички де-
ла, определени стоки можат да се извезуваат и уве-
зуваат врз основа на дозвола. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на соглас-
ност од надлежните републички и покраински ор-
гани, ги определува стоките што се извезуваат и 
увезуваат врз основа на дозволата, ги пропишува 
условите за издавање на дозвола за извоз и увоз 
и го определува сојузниот орган на управата што 
таа дозвола ја издава/4 

Член 8 
Во член 29 зборовите: „Сојузниот секретаријат 

за надворешна трговија" се заменуваат со зборо-
вите: „надлежниот сојузен орган на управата". 

Член 9 
Член 30 се менува и гласи: 
„Заради спроведување на општествениот договор 

од член 266 и на самоуправната спогодба од член 
26д на овој закок, Сојузниот извршен совет издава 
список на стоките опфатени со одделни форми на 
извоз и увоз (слободен извоз и увоз, контингенти и 
дозволи) и ја пропишува постапката за контрола 
од страна на царинските органи во врска со приме-
нувањето на тој список. 

Списокот на стоки од став 1 на овој член се 
објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 10 
Член 37 се менува и гласи: 
„Врз увозот на вооружување и воена опрема, 

како и врз увозот на готови производи, полупроиз-
води, склопови, потсклопови, делови, репродукцио-
нен материјал, суровини, опрема и други производи, 
како и врз вршењето на услуги, што се од посебно 
значење за производството на вооружување и воена 
опрема, не се применуваат одредбите од чл. 26, 26а, 
266, 20в, 26г, 26д, 26ѓ, 26ж, 27, 28, 29 и чл. 30 до 36 
на овој з£кон. 

Увозот на стоките од став 1 на овој член се 
врши врз основа на дозвола што ја издава Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана." 

Член 11 
Член 43 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет, врз основа на солас-

ност од надлежните републички и покраински ор-
гани, донесува пропис за работите на вршење на 
услуги при облагородување^ на стоки (индустри-
ска доработка, преработка, обработка) и за условите 
и начинот на вршењето на тие работи. Со тој про-
пис вршењето на' тие работи може да се услови со 
издавање на посебно одобрение од страна на над-
лежниот сојузен орган на* управата односно на На-
родната банка на Југославија. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на со-
гласност од надлежните републички и покраински 
органи, донесува пропис за работите на извозот и 
увозот што се вршат како компензациони работи. 
Со тој пропис вршењето на тие работи може да се 
3'слови со издавање на посебно одобрение од страна 
на надлежниот сојузен орган на управата односно 
на Стопанската комора на Југославија. 

Ако за увозот односно за извозот на стоки што 
се врши како компензациона работа е определено 
увозот односно извозот да се врши по основа на 
контингенти или врз основа на дозвола, одобрението 
за вршење на компензационата работа истовремено 
претставува и утврдено право на увоз односно на 
извоз по таа основа." 

Член 12 
Член 44 се менува и гласи: 
„Организациите на здружен труд можат со 

странски лица да склучуваат договори за долго-
рочна производствена кооперација, за деловно-тех-
ничка соработка и за прибавување и отстапување 
на материјално право на технологија во согласност 
со сојузните закони со кои се регулира вршењето 
на тие работи." 

Член 13 
По член 53 се додава нов член 53а, кој гласи: 

„Член 53а 
Сојузниот извршен совет, врз основа на соглас-

ност од надлежните републички и покраински ор-
гани, ги пропишува условите и начинот на увозот 
на стоки за потребите на општествено-политичките 
заедници и на нивните органи и организации." 



Петок, 5 февоу&ри 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Броз 5 — Страна 113 

Член 14 
Во член 54 став 1 се менува и гласи: 
„Под стопански услуги во надворешнотрговскиот 

промет, во смисла, на овој закон, се подразбираат 
особено работите на меѓународна шпедиција, рабо-
тите на меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународните сообраќај но-агенциски работи, тури-
стичките работи со странство, работите на договорна 
контрола на квалитетот и квантитетот на стоките во 
меѓународниот промет,изведувањето на инвестициони 
работи во странство, застапувањето на странски фир-
ми, работите на посредување во надворешнотргов-
скиот промет, лучките услуги, работите на јавно 
складирање, поштенските, телеграфските и теле-
фонските услуги, работите на влечење, спасување 
и вадење на бродови, аеродромските услуги, рабо-
тите на меѓународни саеми, услугите на цевковод-
ниот транспорт, услугите на реклами и економска 
пропаганда, како и другите стопански услуги што 
се вршат во прометот со странство, под услов орга-
низациите на здружен труд да се регистриран^ за 
вршењето на тие услуги во надворешнотрговскиот 
промет, ако со овој закон не е определено поинаку." 

Член 15 
Во член 53 на крајот точката се заменува со 

запирка и се додаваат зборовите: „изнајмување на 
моторни возила и пловила, прифаќање, чување и 
одржување на странски пловила". 

Член 16 
Во член 60 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Давање на услуги на издавање под закуп на 

моторни возила и пловила, прифаќање и чување 
на странски моторни возила и пловила можат да 
вршат организациите на здружен труд што се ре-
гистрирани за вршењето та тие услуги во Југосла-
вија, иако не се регистрирани за вршењето на тие 
услуги во надворешнотрговскиот промет." 

Член 17 
Член-67 се брише. 

Член 18 
Во член 74 став 2 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет може да даде иници-

јатива организациите на здружен труд од став 1 на 
овој член да поведат постапка за самоуправно спо-
годување во смисла на тој став." 

Став 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 4, збо-

ровите: „став 2" се заменуваат со зборовите: 
„ст. 1 и 2". 

Досегашниот став 6 -станува став 5. 

Член 19 
Во член 75 зборовите: „со самоуправната спо-

годба од член 74 на овој закон" се бришат. 

Член 20 
Во член 76 став 2 се брише. 

Член 21 
Во член 79 стад 1 по зборот: „содотворач" се 

додаваат зборовите: „односно од денот кога дого-
ворот е одобрен од страна на надлежниот орган 

или од денот кога договорот е запишан во реги-
старот што го води надлежниот орган". 

Член 22 
Член 93 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 30.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап: 
1) организација на здружен труд ако неовластено 

врши работи на надворешнотрговскиот промет за 
чие вршење не е запишана во судскиот регистер 
(член 22 став 1); 

2) самоуправна организација односно заедница, 
општествено-политичка и друга општествена орга-
низација ако врши работи на надворешнотрговскиот 
промет за чие вршење не добила одобрение (член 42 
став 1). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 1.500 до 30.000 динари и 
одговорното лице во организации ата односно во 
заедницата од став 1 на овој член." 

Член 23 
Во член 94 став 1 точка 1 се менува и гласи: 
„1) ако не се придржува кон прописите на Со-

јузниот извршен совет донесени врз основа на чл. 
26е, 26ж, 28, 30, 31, 38, 51, 53а, 62, 65, бб, 68, 69, 70, 
74, 75, 78 и 83 од овој закон." 

Точка 4 се брише. 
Досегашните точ. 5 до 10 стануваат точ. 4 до 9. 

Член 24 
Во член 97 став 1 на крајот на точка 5 точката 

и запирката се заменуваат со запирка и по тоа се 
додаваат зборовите: „или ако не се придржува кон 
прописот донесен врз основа на член 40 став 2 од 
овој закон". 

Точка 7 се брише. 
Досегашната точка 8 станува точка 7. 

Член 25 
Во член 111 став 2 зборовите: „Сојузниот секре-

таријат за финансии" се заменуваат со зборовите: 
„Сојузниот совет за прекршоци". 

Член 26 
По член 120 се додава нов член 120а, кој гласи: 

„Член 120а 
По исклучок од одредбата на член 26а став 3 

од овој закон, долгорочната програма за регулирање 
на извозот и увозот за периодот на важењето по ос-
нова на Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година се донесува во рок од 
60 дена од денот на влегувањето во сила на вој закон. 

Одредбите од чл. 4, 5, 6 и 8 на овој закон ќе 
се применуваат од денот на донесувањето на долго-
рочната програма од став 1 на овој член." 

Член 27 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија да утврди пречистен текст на Законот 
за прометот на стоки и услуги со странство. 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
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52. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за вршење на стопански дејности во 
странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 3 февруари 1982 година. 

П бр. 152 
3 февруари 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА ИА ЗАКОНОТ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО 

СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за вршење на стопански дејности 

БО странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77 
и 17/78) во член 4 по став 2 се додава нов став 3 
кој гласи: 

„Организациите на здружен труд и другите са^ 
моупразни организации и заедници со самоуправно 
спогодување во секциите за унапредување на еко-
номските односи со странство на Стопанската ко-
мора на Југославија, а банките во Здружението на 
банките на Југославија, го уредуваат и обезбеду-
ваат заедничкото и единствено настапување во ст-
ррнство заради усогласување на меѓусебните инте-
реси во вршењето на стопански дејности во стран-
ство." 

Член 2 
Го член 5 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Производните организации на здружен труд 

вршат стопански дејности во странство во грани-
ците на дејностите што ги вршат во Југославија 
и за кои се запишани во судскиот регистар и во со-
гласност со овој закон." 

Член 3 
Во член 14 став 2 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, ако претпријатие во странство се основа 
заради развивање на производството, ремонтот и 
прометот на предмети на вооружување и воена 
опрема, одобрението го издава Сојузниот секрета-
ријат за наводна одбрана." 

По став 2 се додаваат три нови става, кои 
гласат: 

„Барањето за издавање одобрение за основање 
на претпријатието од став 2 на овој член се под-
несува до Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Претпријатието во странство основано согласно 
со одредбата на став 2 од овој член, се запишува 
во посебен регистар кој го води Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана. 

Поблиски прописи за примената на одредбите 
од ст. 2 до 4 на овој член донесува Сојузниот из-
вршен совет." 

Член 4 
Во член 15 став 2 во точка 2 зборовите: „во 

оригинал и" се бришат. 
Во точка 3 зборовите: „извод од прописот на 

земјата во која се основа претпријатието во заве-
рен превод и" се бришат. 

Точка 4 се менува и гласи: 
„4) изјава дека се обезбедени средствата за 

вложување од член 12 точ. 1 до 3 и точка 5 на овој 
закон (основачки влог) односно потврда од над-
лежната служба на општественото книговодство 
за книговодствената вредност на средствата од 
член 12 точка 4 на овој закон што се користат 
како основачки влог, согласно со прописите;". 

На крајот на точка 6 точката и запирката се 
заменуваат со точка. 

Точка 7 се брише. 
Став 3 се менува и гласи: 
„Кон барањето за издавање одобрение за ос-

новање на мешовито претпријатие во странство, 
покрај исправите од став 2 на овој член, органи-
зацијата на здружен труд е должна да приложи и 
нацрт на договорот што ќе го склучи со странскиот 
партнер за основањето на мешовито претпријатие 
во заверен превод, како и информација за боните-
тот на странскиот партнер прибавена од Стопан-
ската комора на Југославија, или од дипломатското 
односно од конзуларното претставништво на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија за 
односната земја, или од заедничкото стопанско 
претставништво во односната земја." 

По став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Ако организациите на здружен труд во само-

управната спогодба од член 13 на овој закон ги 
регулираат и обврските од точ. 1 и 5 став 2 на овој 
член на начинот како што е то предвидено во овој 
член, можат наместо исправите од точ. 1 и 5 став 
2 на овој член да ја приложат склучената самоуп-
равна спогодба." 

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 5 
Во член 16 став 1 по зборовите: „остварениот 

промет" се додаваат зборовите: „со Југославија". 

Член 6 
Во член 17 став 1 по зоборовите: „од член 14" 

се додаваат зборовите: „став 1", а по зборовите : 
„претпријатие во странство" се додава запирка и 
зборовите: „односно за откуп на основачкиот влог". 

Во став 2 по зборовите: „во странство" се дода-
ваат запирка и зборовите: „односно не изврши от-
куп на основачкиот влог", а зборот: „девет" се за-
менува со зборот: „12". 

Член 7 
Во член 20 зборовите: „до 16" се заменуваат со 

зборовите: „до 17". 

Член 8 
Член 21 се менува и гласи: 
„Организацијата на здружен труд што го от-

купува основачкиот влог на претпријатието во стран-
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ство е должна да постани согласно со одредбите 
на чл. 14 до 17 и на член 22 од овој закон." 

Член 9 
Во член 22 став 2 точка 3 на крајот точката се 

заменува со точка и запирка и потоа се додава нова 
точка 4, која гласи: 

„4) согласност на координациониот одбор при 
надлежниот орган во републиката односно при над-
лежниот орган во автономната покраина на чија 
територија се наоѓа седиштето на организацијата 
на здружен труд дека работниците што имаат по-
себни овластувања и одговорности и другите струч-
ни работници што се распоредуваат на работа во 
претпријатие во странство, ги исполнуваат условите 
за работа врз тие работи односно работни задачи. 
Оваа согласност не се прибавува кога се основа 
мешовито претпријатие со учеството на помалку од 
50°/о од основачкиот влог, а организацијата на здру-
жен труд не распоредува на работа во тоа прет-
пријатие работници што имаат посебни овласту-
вања и одговорности и други стручни работници." 

Член 10 
Во член 24 став 1 точка 3 зборовите: „на дел" 

се бришат. 
Во став 4 зборовите: „на дел" се бришат, а збо-

ровите: „чл. 14, 15, 16 и 22" се заменуваат со збо-
ровите: „чл. 14 до 17 и член 22". 

Член 11 
Во член 26 став 1 по зборовите: „во странство" 

се додаваат запирка и зборовите: „односно за прес-
танок на учеството во мешовитото претпријатие". 

Во став 2 по зборовите: „во странство" се до-
даваат запирка и зборовите: „односно за престанок 
на учеството во мешовитото претпријатие". 

Во став 3 по зборот: „трговија" се додаваат 
запирка и зборовите: „преку надлежниот орган во 
републиката односно преку надлежниот орган во 
автономната покраина". 

Член 12 
Во член 31 став 1 во точка 4 по зборовите: „ос-

тварениот промет се додаваат зборовите: „со Ју-
гославија". 

Член 13 
Во член 39 зборовите: „на чл. 22 до 32" се за-

менуваат со зборовите: „на чл. 21 до 32". 

Член 14 
Во член 44 зборовите: „на чл. 22 до 32" се заме-

нуваат со зборовите: „на чл. 21 до 32". 

Член 15 
Во член 51 став 2 се менува и гласи: 
„Ако во странско претпријатие се вложуваат 

средства заради развивање на производството, ре-
монтот или прометот на предмети на вооружување 
и воена опрема, одобрение издава Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана." 

По став 2 се додаваат три нови става, кои 
гласат: 

„Барањето за издавање одобрение за вложу-
вање на средства во странско претпријатие се под-
несува до Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Договорот за вложување на средства (член 50) 
во странско претпријатие, склучен согласно со став 
2 на овој член, се запишува во посебен регистар 
кој го води Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Поблиски прописи за применување на одред-
бите од ст. 2 до 4 на овој член донесува Сојузниот 
извршен совет." 

Член 16 
Во член 52 став 2 точка 1 на крајот точката и 

запирката се заменуваат со запирка и се додаваат 
зборовите: „или од дипломатското односно од кон-
зуларното претставништво на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во односната 
земја, или од заедничкото стопанско претставништво 
во односната земја;". 

Во точка 2 зборовите: „извод од прописот на 
земјата во која се врши вложување на средства, 
во заверен превод, и" се бришат. 

Точката 3 се менува и гласи: 
„3) изјава дека се обезбедени средства за вло-

жување,, односно потврда од надлежната служба 
на општественото книговодство за книговодствената 
вредност на средства од члана 49 точка 3 на овој 
з&кон;". 

Член 17 
Во член 54 став 2 зборовите: „став 1" се заме-

нуваат со зборовите: „став 2". 

Член 18 
Член 62 се менува и гласи: 
„Организациите на здружен труд можат во ст-

ранство да основаат деловни единици. 
Деловните единици во странство се основаат за-

ради истражување на пазарот, вршењето на прет-
ходни и подготвителни дејствија за склучување на 
договор за извоз и увоз на стоки и услуги, како и 
на договори за повисоки форми на стопанска сора-
ботка помеѓу основачите на деловната единица и 
странските правни и физички лица, за вршење на 
работи што се однесуваат на извршување на склу-
чените договори и за вршење на други работи по 
налог на основачот на деловната единица. 

Деловните единици во странство можат да 
бидат: 

1) постојани деловни единици; 
2) привремени деловни единици. 
Под постојана деловна единица од став 3 на 

овој член се подразбира постојано претставништво, 
постојано делегатско место, склад (консигнационен 
и сопствен), продавница, сервисна служба и слична 
деловна единица што организацијата на здружен 
труд ги основа во странство заради потрајно вршење 
на стопанска дејност во странство. 

Под привремена деловна единица од став 3 на 
овој член се подразбира привремено претставништво 
и привремено делегатско место што организацијата 
на здружен труд ги основа во странство заради 
вршење на определена работа или заради вршење 
на работите од став 2 на овој член што можат да 
траат најмалку една година, а само исклучително 
до две години, ако се во прашање работи што не 
можат да се завршат во рок од една година. 

Заради заедничко и единствено настапување 
во странство, деловна единица во странство може 
да основа и деловната заедница на организациите 
на здружен труд регистрирана за вршење на ра-
боти на надворешнотрговскиот промет, ако сс 
самоуправната спогодба за здружување во деловна 
заедница е предвидено дека деловната заедница 
основа деловни единици во странство. 

Деловна единица во странство можат заеднич-
ки да основаат повеќе организации на здружен 
труд или повеќе деловни заедници на организа-
циите на здружен труд, а можат заеднички да ос-
новаат и организации на здружен труд. деловни 
заедници на организациите на здружен труд и 
основните и здружените банки овластени за вршеше 
на работи со странство." 
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Член 19 
Член 64 се менува и гласи: 
„Ако постојана или привремена деловна еди-

ница заеднички основаат повеќе организации на 
здружен труд, односно повеќе деловни заедници на 
организации на здружен труд, или ако постојана 
или привремена деловна единица заеднички осно-
ваат организации на здружен труд, деловни заед-
ници на организациите на здружен труд и основни 
здружени банки овластени за вршење ч на работи 
со странство, основачите на деловна единица склу-
чуваат самоуправна спогодба со која се уредуваат 
нивните меѓусебни односи, овластувањата за прет-
ставување и застапување, правата и обврските сп-
рема деловната единица, предметот и програмата 
за работењето, начинот на плаќањето на трошоците 
престанокот на работата на деловната единица, 
престанокот на учеството во деловната единица и 
ДР." 

Член 20 
Во член 65 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„Ако деловната единица од член 62 на овој 

закон заеднички основаат повеќе основачи и со 
самоуправната спогодба од член 64 на овој закон 
ги регулираат обврските од став 3 точка 1 на овој 
член можат наместо исправата од точка 1 став 3 
на овој член да ја приложат склучената самоуправ-
на спогодба." 

Член 21 
По член 65 се додава нов член 65а, кој гласи: 

„Член 65а 
Организацијата на здружен труд која основа 

постојана деловна единица во странство преку која 
ќе ги врши работите на извоз и увоз на стоки и 
услуги е должна кон барањето за упис во регис-
тарот на постојани деловни ед ж и ц и во странство, 
покрај исправите од член 65 на овој закон, да при-
ложи и писмена обврска дека секоја година од 
вкупно остварениот промет со фирмите од земјата 
во која основна деловна единица, поголемиот обем 
од тој промет ќе го остварува со извозот на стоки 
и услуги од Југославија. 

Поблиски прописи за спроведување на одред-
бите на став 1 од овој член донесува Сојузниот 
извршен советг врз основа на согласност од над-
лежните републички и покраински органи. Со тој 
пропис може да се предвиди во кои случаи органи-
зацијата на здружен труд — основач на постојана-
та деловна единица во странство може да се осло-
боди од обврската, односно во кои случаи на орга-
низацијата на здружен труд може да и се намали 
обврската од став 1 на овој член." 

Член 22 
Во член 68 по зборот: „трговија" се додаваат 

зборовите: „преку надлежниот орган во републи-
ката односно преку надлежниот орган во автоном-
ната покраина". 

Член 23 
Во член 69 став 4 се менува и гласи: 
„Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите на надворешната трговија, врз основа на 
предлогот од став 3 на овој член, донесува реше-
ние за бришење на постојаната деловна единица 
од регистарот на постојани деловни единици во 
странство ако Координациониот одбор при Сојуз-
ниот извршен совет дал мислење за нејзиното бри-
шење." 

Член 24 
Во член 70 став 2 по зборот: „трговија" се до-

даваат запирка и зборовите: „преку надлежниот 
орган во републиката односно преку надлежниот 
орган во автономната покраина." 

Член 25 
Член 71 се менува и гласи: 
„Претпријатијата основани во странство можат 

да основаат постојани деловни единици. 
Ако постојаната деловна единица ја основа 

претпријатието основано во странство, организаци-
јата на здружен труд — основач на претпријатието 
во странство е должна за тоа да го извести сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работите на 
надворешната трговија преку надлежниот орган во 
републиката односно преку надлежниот орган во 
автономната покраина и кон известувањето да ја 
приложи одлуката од надлежниот орган на упра-
вување за основањето на постојана деловна едини-
ца, со предметната дејност, во рок од 30 дена од 
денот на донесување на одлуката за основање на 
постојана деловна единица, заради евидентирање." 

Член 26 
Во член 72 став 1 по зборот: „трговија" се до-

даваат зборовите: „преку надлежниот орган во ре-
публиката односно преку надлежниот орган во ав-
тономната покраина". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Кон известувањето од став 1 на свој член, орга-

низацијата на здружен труд е должна да приложи: 
1) одлука од надлежниот орган на управување 

за основањето на привремена деловна единица; 
2) согласност од координациониот одбор при 

надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина дека работниците кои имаат по-
себни овластувања и одговорности што се распоре-
дуваат на работа во привремената деловна единица 
ги исполнуваат условите за работа на тие работи 
односно работни задачи." 

Досега итниот став 2 станува став 3. 
По досегашниот став 3 кој станува став 4, се 

додаваат два нови става, кои гласат: 
„Организацијата на здружен труд е должна, 

во рок од 30 дена од денот на престанокот на ра-
ботата на привремената деловна единица, да го 
извести за тоа сојузниот орган на управата над-
лежен за работите на надворешната трговија пре-
ку надлежниот орган во републиката односно пре-
ку надлежниот орган во автономната покраина, за-
ради евидентирање. 

За евидентирањето на основањето на привреме-
на деловна единица во регистарот на привремени 
деловни единици, што се води во сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на надворешна-
та трговија и за престанокот на работата на прив-
ремена деловна единица сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работите на надворешнава трг-
овија донесува решение." 

Член 27 
Член 73 се менува и гласи: 
„Основните банки и здружените банки овлас-

тени за вршење на работи со странство можат во 
странство да основаат: 

1) постојани деловни единици; 
2) привремени деловни единици. 
Под постојана деловна единица од став 1 на 

овој член се подразбира постојано претставништво 
и постојано делегатско место што банките од став 
1 на овој член го основаат заради потрајно вршење 
на банкарски работи во странство, согласно со член 
35 од овој закон. 
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Под привремена деловна единица од став 1 на 
овој член се подразбира привремено претставништ-
во и привремено делегатско место, што банките од 
став 2 на овој член го основаат заради вршење на 
банкарски работи што можат да траат најдолго 
една година. 

Заради вршење на банкарски работи во една 
земја, основните и здружените банки можат во таа 
земја да отвораат информативни единици (бироа) 
што работат во составот на постојаната деловна 
единица. Информативните единици што банките ги 
отвориле за вршење на банкарски работи во една 
земја можат работи да вршат и во соседната земја 
во која таква информативна единица не е отворена. 

Ако отворањето на информативна единица (би-
ро) се врши по основањето на постојана деловна 
единица, основните и здружените банки се должни 
да го известат сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на надворешната трговија, преку над-
лежниот орган во републиката односно преку над-
лежниот орган во автономната покраина, заради 
евидентирање на информативната единица во ре-
гистарот на постојаните деловни единици. 

Кон известувањето од став 5 на овој член, ос-
новните и здружените банки се должни да при-
ложат: 

1) одлука на надлежниот орган на управување-
то на основната односно на здружената банка за 
отворање на информативна единица; 

2) согласност од координациониот одбор при 
надлежниот орган во републиката односно при над-
лежниот орган во автономната покраина дека стр-
учните работници што се распоредуваат во посто-
јаната деловна единица за работа во информатив-
ната единица ги исполнуваат условите за работа на 
тие работи односно работни задачи." 

Член 28 
Во член 74. ст. 1, 2 и 3 зборовите: „точ. 3 и 4" 

се заменуваат со зборовите: „точка 1". 

Член 29 
Член 75 се менува и гласи: . 
„Заедниците за осигурување на имоти и лица 

и заедниците за реосигурување можат во странство 
да основаат: 

1) постојани деловни единици; 
2) привремени деловни единици. 
Под постојана деловна единица од став 1 на 

овој член се подразбира постојано претставништво 
и постојано делегатско место што заедницата за 
осигурување на имоти и лица односно заедницата за 
реосигурување го основа заради потрајно вршење 
на работите на осигурување и реосигурување во 
странство од член 40 на овој закон. 

Под привремена деловна единица од став 1 
на овој член се подразбира привремено претс-
тавништво и привремено делегатско место што за-
е д н и ц а т а за Осигурување на имоти и лица од-
носно заедницата за реосигурување го основа зара-
ди вршење на работи на осигурување и реосигуру-
вање што можат да траат најдолго една година." 

Член 30 
Во член 77 став 1 зборовите: „точ. 1, 3 и 4" се 

заменуваат со зборовите: „точка 1". 

Член 31 
Во член 78 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи; 
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„Ако според прописите на земјата во која тре-
ба да се основа заедничко стопанско претставни-
штво, такво претставништво не може да се осно-
ва, ќе се пристапи кон спогодбено решавање на тоа 
прашање со таа земја. Ако не се постигне спогодба 
за тоа,а прописите на земјата во која се основа за-
едничкото стопанско претставништво дозволуваат 
основање само на заедничко стопанско претставниш-
тво во рамките на дипломатското односно на конзу-
ларното претставништво, заедничко стопанско прет-
ставништво може да се основа при, односно во дип-
ломатското односно конзуларното претставништво 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во таа земја." 

По досегашниот став 2, кој станува став 3, се 
додава нов став 4, кој гласи: 

„Сојузниот извршен совет, врз основа на сог-
ласност од надлежните републички и покраински 
органи, на предлог од Стопанската комора на Ју-
гославија донесува пропис за начинот на вршењето 
на работите, на заедничкото стопанско претставни-
штво основано според одредбата на став 2 од овој 
член, при односно во дипломатското односно конзу-
ларното претставништво на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во странство". 

Член 32 
Во член 79 по став 3 се додаваат два нови става, 

кои гласат: 
„Во земјите за кои не се основа заедничко 

стопанско претставништво, Стопанска комора на 
Југославија може да именува свој претстваник. 

Врз работата на претставникот од став 4 на 
овој член согласно се применуваат одредбите на 
чл. 80 до 84 и на чл. 90 до 9G на овој закон. 

Член 33 
Во член 97 став 2 се менува и гласи: 
„Пред склучувањето на договорот од став 1 на 

овој член, организацијата на здружен труд е дол-
жна да прибави информација за бонитетот на стр-
анската фирма од Стопанската комора на Југосла-
вија или од дипломатското односно од конзуларното 
претставништво на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија за односната земја илу од 
Заедничкото стопанско претставништво во однос-
ната земја." 

Член 34 
Член 100 се менува и гласи: 
„Организациите на здружен труд можат во 

странство да отвораат погони, градилишта и други 
работни единици (во понатамошниот текст: работна 
единица) ако врз основа на договорот склучен со 
странски содоговарач работите се в>шат во стран-
ство и ако пријавата за склучениот договор ја при-
фатила народната банка на републиката односно 
народната банка на автономната покраина на чија 
територија е седиштето на организацијата на здру-
жен труд. 

Заради заедничко и единствено настапување во 
странство, работна единица во странство може да 
отвори и деловната заедница на организациите а 
здружен труд регистрирана за вршење на работи 
на надворешнотрговскиот промет, ако со самоуп-
равната спогодба за здружување во деловна заед-
ница е предвидено дека деловната заедница отвора 
работни единици во странство." 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Член 35 
Член 101 се менува и гласи: 
„Организациите на здружен труд и деловните 

заедници на организациите на здружен труд се 
должни пред отворањето на работна единица да 
поднесат пријава до сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на надворешната трговија, 
преку надлежниот орган во републиката односно 
преку надлежниот орган во автономната покраина, 
заради упис во регистарот на работни единици во 
странство. 

Кон пријавата од став 1 на овој член органи-
зациите на здружен труд и деловните заедници на 
организациите на здружен труд се должни да под-
несат: 

1) одлука на надлежниот орган на управува-
њето за отворањето на работна единица; 

2) доказ дека народната банка на републиката 
односно народната банка на автономната покраина 
на чија територија е седиштето на организацијата 
на здружен труд односно на деловната заедница 
на организациите на здружен труд ја прифатила 
пријавата за склучениот договор со странскиот со-
договарач; 

3) согласност на координациониот одбор при 
надлежниот орган во републиката односно при над-
лежниот орган во автономната покраина на чиј а 
територија се наоѓа седиштето на организацијата 
на здружен труд дека работникот кој има посебни 
овластувања и одговорности во работната единица 
во странство ги исполнува условите за работа на 
тие работи односно работни задачи, ако со одлука 
на органот на управувањето за отворањето на ра-
ботна единица е предвидено дека во работната еди-
ница се распоредува работник со посебни овласту-
вања и одговорности. 

Во регистарот на работните единици во стран-
ство се запишуваат: фирмата, називот и седиштето 
на организацијата на здружен труд односно на де-
ловната заедница на организациите на здружен 
труд која отвора работна единица и земјата и мес-
тото во кои се отвора работната единица. 

За уписот на работната единица во регистарот на 
работни единици во странство, сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на надворешната 
трговија донесува решение." 

Член 38 
Член 102 се брише. 

Член 37 
Член 103 се менува и гласи: 
„Организациите на здружен труд и деловните 

заедници на организациите на здружен труд се 
должни за престанокот на работната единица, во 
рок од 30 дена од денот на престанокот на нејзи-
ната работа, да го известат сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работите на надворешната тр-
говија преку надлежниот орган во републиката од-
носно преку надлежниот орган во автономната по-
краина, заради бришење од регистарот на работ-
ни единици во странство." 

Член 38 
Во член 104 став 1 се менува и гласи: 
„Организациите на здружен труд и другите са-

моуправни организации и заедници што вршат сто-
пански дејности во странство се должни за тие 
дејности да водат определена евиденција според 
прописите за книговодството." 

Член 39 
Во член 105 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи; 

„Организациите на здружен труд и другите 
самоуправни организации и заедници се должни 
годишниот извештај од став 1 на овој член да го 
достават и до координационо^ одбор при надлеж-
н а орган во републиката односно при надлежниот 
орган во автономната покраина, на чија територија 
се наоѓа седиштето на организацијата на здружен 
труд.". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 40 
Во член 106 по зборовите: „член 46 точка 1 од 

овој закон" се додаваат зборовите: „и вршењето на 
други видови стопански дејности во странство". 

Член 41 
По член 106 се додава нов член 106а кој гласи: 

„Член 106а 
Координациониот одбор при Сојузниот извршен 

совет за организациите на здружен труд што вршат 
работи на надворешнотрговскиот промет ги утврду-
ва заедничките критериуми за целеоообразноста на 
вршењето на стопански дејности во странство и за 
давањето согласност дека работниците кои имаат 
посебни овластувања и одговорности и другите 
стручни работници, што СЈ распоредуваат на рабо-
та во фармите на вршење на стопански дејности 
во странство, ги исполнуваат условите за работа на 
тие работи односно работни задачи. 

Координационо^ одбор при надлежниот 
орган во републиката односно при надлежниот 
орган во автономната покраина, согласно со заед-
ничките критериуми од став 1 на овој член, дава 
согласност дека работниците кои имаат посебни 
овластувања и одговорности, и другите стручни 
работници, што се распоредуваат на работа во фор-
мите на вршење на стопански дејности во странство, 
ги исполнуваат условите за работа на тие работи 
односно работни задачи и го утврдува најдолгиот 
период на време што работниците можат да го по-
минат на тие работи односно работни задачи во 
странство. 

По истекот на времето за кое работникот бил 
распореден согласно со одредбата на став 2 од овој 
член, организацијата на здружен труд е должна тој 
работник да го врати и да го распореди на работи 
и задачи во земјата.". 

Член 42 
Во член 110 став 1 по точка 3 се додаваат две 

нови точки За и 36 кои гласат: 
„За) ако без согласност од ноординациониот од-

бор при надлежниот орган во' републиката односно 
при надлежниот орган во автономната покраина 
распореди работник на работа во некоја од формите 
на вршење на стопански дејности во странство за 
кои е предвидена таква согласност; 

36) ако не го врати работникот кој работел во 
некоја од формите на вршење на стопански дејнос-
ти во странство по истекот на согласноста што ја 
дал координациониот одбор при надлежниот орган 
во републиката односно при надлежниот орган во 
автономната покраина;". 

Член 43 
Во член 114 став 2 зборовите: „Сојузниот секре-

таријат за финансии" се заменуваат со зборовите: 
„Сојузниот совет за прекршоци". 
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Член 44 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ да утврди пречистен текст на Зако-
нот за вршење на стопански дејности во странство. 

Член 45 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

53. 
Врз основа на член 315 тачка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИН-
ВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ВО ДОЛИНАТА НА 

РЕКАТА БЕЛИ ДРИМ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за обезбедување средства за финанси-
рање на инвестиционите работи во долината на 
реката Бели Дрим, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 3 февруари 1982 година. 

П бр. 143 
3 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ВО ДОЛИ-

НАТА НА РЕКАТА БЕЛИ ДРИМ 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за финан-

сирање на инвестиционите работи во долината на 
реката Бели Дрим („Службен лист на СФРЈ" бр. 
58/75) во член 1 зборовите: „федерацијата во 1975 
и 1976 година ќ е обезбеди средства во вкупен из-
нос од 252,105.930 динари" се заменуваат со зборо-
вите: „федерацијата ќе обезбеди средства во износ 
од 332,105.930 динари." 

Член 2 
Во член 2 се додаваат нови ст. 2, 3 и 4, кои 

гласат: 
„Разликата помеѓу средствата утврдени во член 

1 на овој закон и средствата утврдени во став 1 
на овој член во износ од 80,000.000 динари ќе се 
обезбедат во Буџетот на федерацијата за 1982 го-
дина. 

Средствата од став 2 на овој член во износ од 
80,000.000 динари ќе му се стават на располагање 
на Собранието на општината Призрен, заради ко-
нечно решавање на исплатата на надоместите за 
експроприрани недвижности. 

За ставањето на располагање и користење на 
средствата од став 3 на овој член, Сојуниот коми-
тет за земјоделство ќе склучи договор со надлеж-
ниот орган на Општина Призрен." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

54. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
СТРАНСТВО ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИК-
ВИДНОСТА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЛАЌАЊАТА 

СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за задолжување на Народната банка на 
Југославија во странство заради обезбедување на 
ликвидноста на Југославија во плаќањата со стран-
ство, што го усвои Собранието на СФРЈ на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 3 
февруари 1982 година. 

П бр. 146 
3 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ЗАРАДИ ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНОСТА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО ПЛАЌАЊАТА СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за задолжување на Народната банка 

на Југославија во странство заради обезбедување на 
ликвидноста на Југославија во плаќањата со стран-
ство („Службен лист ва СФРЈ", бр. 41/80) во член 1 
став 1 зборовите: „во 1980 и 1981 година" се замену-
ваат со зборовите: „во 1980, 1981 и 1982 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

* 
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55, 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 

286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, во врска со 
чл. 17, 104 и 115 од Законот за основите на системот 
на општественото планирање и за општествениот 
план на Југославија, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините 
од 3 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ PI ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕ-
НИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 

ДО 1985 ГОДИНА 
1. Работата врз подготвувањето на измени и до-

полненија на Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1981 до 1985 година, на измени и 
дополненија на општествените планови на другите 
општествено-политички заедници и на плановите 
на самоуправните организации и заедници ќе за-
почне од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Самоуправните организации и заедници и оп-
штествено-политичките заедници, во согласност со 
начелото на истовременоста на планирањето, ќе ги 
донесат програмите за работа врз подготвувањето 
на измени и дополненија на плановите и ќе ги пре-
земат потребните активности за измени на самоуп-
равните спогодби и на договорите за основите на 
плановите, во согласност- со роковите предвидени 
за поднесување до Собранието на СФРЈ нацрт и 
предлог на измени и дополненија на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1931 до 1985 
година. 

Потписниците на Договорот за измени и допол-
ненија на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година ќе ти внесат обвр-
ските преземени со тој договор во своите самоуп-
равни спогодби и во договорите за. основите на пла-
новите и во плановите, сообразно со чл. 46 и 106 од 
Законот за основите на системот на општественото 
планирање и за Општествениот план на Југославија. 

2. Сојузниот извршен совет, извршните совети 
на собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини и другите 
потписници на Договорот за основите на Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година ќе склучат до 30 јуни 1982 година До-
говор за измени и дополненија на Договорот за ос-
нов Р1те на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година. 

Врз основа на Договорот за измени и дополне-
нија на Договорот за основите на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина, Сојузниот извршен совет, во соработка со 
извршните совети на собранијата на републиките и 
со извршнт-1те совети на собранијата на автономните 
покраини, ќе поднесе нацрт на измените и допол-
ненијата на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година до Собранието на 
СФРЈ до 15 септември 1982 година. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на Дого-
ворот за измени и дополненија на Договорот за ос-
новите на Општествениот план на Југославија и 
врз основа на усогласените ставови на собранијата 
на републиките и на собранијата на автономните 
покраини во Собранието на СФРЈ за Нацртот на 
измените и дополненијата на Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година 
ќе поднесе предлог на измените и дополненијата 
на Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1981 до 1985 година до Собранието на СФРЈ до 
31 октомври 1982 година. 

3. Соборот на републиките и покраините-на Соб-
ранието на СФРЈ во текот на февруари 1982 година 

1ѓз донесе заклучоци за основните правци на из-
мените и дополненијата на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година. 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 517 

3 февруари 1982 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател на 
Соборот на 

републиките и 
покраините, 

Зоран Полин, е. р. 

56. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот 

за мерките за ограничување на пазарот и на сло-
бодниот промет на стоки и услуги од интерес за це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), врз 
основа на усогласените ставови со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
СОБ*2Т донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОМЕТ НА МАС-
ЛО ЗА ЈАДЕЊЕ, ПИВО, МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ВИ-

НО И БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ 

Член 1 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со промет на масло за јадење, пиво, минера-
лни води, вино и безалкохолни пијачки во стакле-
ни стандардизирани шишиња се должни на секое 
продажно место од потрошувачите да примаат не-
оштетени и употребливи стаклени шишиња во кои 
се продаваат тие производи (во натамошниот тек?ст: 
повратна стаклена амбалажа). 

Организациите на здружен труд од став 1 
на овој член се должни, најмалку еднаш месечно, 
да им ја вратат на организациите на здружен труд 
што се занимаваат со производство на производите 
од став 1 на овој член повратната стаклена амба-
лажа. 

Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на производите од став 1 
на овој член се должни да ја преземат повратната 
стаклена амбалажа што им ја враќаат организации-
те на здружен труд од став 1 на овој член. 

Член 2 
Организациите на здружен труд од член 1 став 

1 на оваа уредба, при примањето на повратната ста-
клена амбалажа, се должни на потрошувачите да им 
плаќаат за повратната стаклена амбалажа, и тоа за: 

о О« ID 

8 
и. 

СЗ 

£9 
га В 

а а 
а сз 

ГО и 

а 

и: 

1. Шишиња за масло: 
— шише тип „Стража" 
— шише тип „Параќин" 
— шише тип „Скопје" 
— шише 

1 1 
1 1 
1 1 
0,50 1 

10 
10 
10 
8 
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Член 3 
Организациите на здружен труд од член 1 став 

1 на оваа уредба, при предавањето на повратната 
стаклена амбалажа имаат право, покрај износот ис-
платен на потрошувачите за примената стаклена 
амбалажа, утврден во член 2 од оваа уредба, на ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат со 
производство на производите од член 1 став 1 на 
оваа уредба да им засметуваат уште до 10% за покри-
тие на своите трошоци. 

Износот на име покритие на трошоците според 
одредбата од став 1 на овој член го утврдуваат со 
самоуправната спогодба организациите на здружен 
труд од тој став. 

Член 4 
Височината на кауцијата што потрошувачите 

им ја плаќаат за повратната стаклена амбалажа 
на организациите на здружен труд од член 1 став 
1 на оваа уредба при купувањето на производите 
од член 1 став 1 на оваа уредба не може да биде 
поголема од износите утврдени во член 2 на оваа 
уредба. 

За височината на кауцијата за повратната ста-
клена амбалажа организациите на здружен труд, 
што се занимаваат со промет на производите од 
член 1 став 1 на оваа уредба, се должни на секое 
продажно место да ги известат потрошувачите со 
виден натпис. 

Член 5 
Примањето и предавањето на повратната ста-

клена амбалажа, согласно со член 6 став 1 точка 2 
и со член 8 став 1 точка 5 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот, не под-
лежи на плаќање данок на промет. 

Член 6 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со производство на производите од чл*гн 1 
став 1 на оваа уредба, по извршената испорака на 
тие производи на организациите на здружен труд 
што се занимаваат со промет на тие производи, се 
должни од т^е организации да ја преземат поврат-
ната стаклена амбалажа за производите што ги 
произведуваат. 

Член 7 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружен труд што се занимава со промет на произ-
водите од член 1 став 1 на оваа уредба: 

1) ако не прими на секое продажно место од 
потрошувачите неоштетена и употреблива повратна 
стаклена амбалажа (член 1 став 1); 

2) ако најмалку еднаш месечно не & врати по-
вратна стаклена амбалажа на организацијата на 
здружен труд што се занимава со производство на 
производите од член 1 став 1 на оваа уредба (член 
1 став 2); 

3) ако на секое продажно место со виде« нат-
пис не ги извести потрошувачите за височината на 
кауцијата за повратната стаклена амбалажа (член 
4 став 2). 

Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе се 
казни одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд за стопански престап од став 1 на овој 
член. 

Член 8 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружен труд што се занимава со производство на 
производите од член 1 став 1 на оваа уредба ако не 
ја преземе повратната стаклена амбалажа од орга-
низацијата на здружен труд што се занимава со 
промет на тие производи, кога оваа ќе и ја врати 
таа амбалажа (член 1 став 3 и член 6). 

Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд за стопански престап од став 1 на 
овој член. 

Член 9 
Одредбите на оваа уредба не се однесуваат на 

организациите на здружен труд кои, до денот на 
влегувањето во сила на оваа уредба, склучиле од-
носно кои по тој ден ќе склучат самоуправни спо-
годби за враќање и преземање на повратна стак-
лена амбалажа во согласност со одредбите на оваа 
уредба. 

Организациите на здружен труд кои до денот 
на влегувањето во сила на оваа уредба склучиле 
самоуправни спогодби за враќање и преземање на 
повратна стаклена амбалажа, а коишто не се во по-
тполност согласни со одредбите на оваа уредба, 
можат да вршат враќање и преземање на таква ам-
балажа според тие спогодби до истекот на рокот од 
два месеца од денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 20 
28 јануари 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. .р 

I 

А 

1 2 3 4 

2. Шишиња за вино: 
— шише бутел ја — рајнска 0,70 1 10 
— шише бутел ја рајнска (извоз) 1 1 10 
— шише бордо 0,70 1 10 
— шише бордо 1 1 10 
— шише бордо 2 1 12 
— шише за пенливо вино 0,75. 1 10 
— шише за пенливо вино, 

со крунски затворач 0,75 1 10 
3. Шишиња за пиво: 

— шише 0,33 1 5 
— шише , 0,50 1 5 

4. Шишиња за минерални води: 
— шише 0,50 1 8 
— шише 1 1 10 

5. Шишиња за безалкохолни пијачки 
— шише за сок 0,19 1 5,50 

— шише за сок 0,12 1 5,50 
— шише Manda и Tonic 0,20 1 5,50 
— шише Talis (Tonic. Оѓа. Pepsi) 0,22 1 5,50 
— шише Schweppes крунско 0,25 1 5,50 
— шише Coca-Cola крунско 0,25 1 8 
— шише Tonic 0,70 1 14 
— шише Manda 1 1 8 
— шише Е (euro) 1 1 14 
— шише Pepsi со навој 1 1 12 
—• шише Schweppes со навој 1 1 16 
— шише Coca-Cola со навој 1 1 18 
— шише ЅАЅ со навој 1 1 4 
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57. 
Врз основа на точка 9 од Одлуката за условите 

за подигање стоки од под царински надзор пред 
уплатата на царината и на другите увозни давачки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/82), по предлог од 
директорот на Сојузната управа за царини, сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
ПОДИГАЊЕ НА СТОКИ ОД ПОД ЦАРИНСКИ 
НАДЗОР ПРЕД УПЛАТАТА НА ЦАРИНАТА И 

НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ 

1. Со ова упатство се пропишуваат начинот на 
поднесување гаранција од основна или здружена 
банка согласно со точка 1 од Одлуката за условите 
за подигање на стоки од под царински надзор пред 
уплатата на царината и на другите увозни дава-
чки и образецот на гаранцијата. 

2. Царинскиот обврзник, односно организација-
та на здружен труд што во царинската постапка се 
појавува како полномошник на царинскиот обврз-
ник (шпедиција) согласно со точка 1 од Одлуката 
за условите за подигање на стоки од под царински 
надзор пред уплатата на царината и на другите 
увозни давачки, и, поднесува во два примерка га-
ранција на надлежната служба на општественото 
книговодство кај која се води жиро-сметката на ос-
новната, односно здружената банка. 

Царинскиот обврзник, односно организацијата 
на здружен труд што во царинската постапка се 
појавува како полномошник на царинскиот об-

врзник поднесува до Сојузната управа за царини 
еден примерок од гаранцијата од став 1 на оваа то-
чка, заверен од страна на надлежната служба на 
општественото книговодство. 

3. Основната или здружената банка ја издава 
гаранцијата на образецот „ЦГ-царинска гаранција" 
формат А-4, што е отпечатен кон ова - упатство и 
претставува негов составен дел. 

4. Во гаранцијата се запишуваат: бројот на га-
ранцијата, важењето на гаранцијата, податоците за 
гарантот (матичен број, полн назив, место и пош-
тенски број, адреса, жиро-сметка, надлежна служ-
ба на општественото книговодство кај која се води 
жиро-сметката на банката-гарантот), податоците за 
царинскиот обврсник или организацијата на здру-
жен труд која во царинската постапка се појавува 
како полномошник на царинскиот обврзник (мати-
чен број, полн назив, место и адреса) и местото и 
датумот на издавањето на гаранцијата. На гаран-
цијата се става потпис на овластеното лице и пе-
чат на основната или здружената банка. 

5. Евиденција за приманите гаранции води Со-
јузната управа за царини. 

За поднесените гаранции Сојузната управа за 
царини ги известува царинарници^. 

6. Ова упатство влегува во сила на 14 февруари 
1982 година. 

Бр. 3-198/1 
21 јануари 1982 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Петар Костиќ, е. р. 
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Гарантот се обврзува дека ќе врши плаќање на царината, другите увозни давачки, како и кама-
тата за стоките оцаринети во време на важењето на гаранцијата, ако тоа не го стори царинскиот обврз-
ник или организацијата на здружен труд која во царинската постапка се појавува како полномошник 
на царинскиот обврзник (шпедиција) во пропишаниот рок. 

Гарантот ја овластува Службата на општественото книговодство, на барање од Сојузната управа 
за царини во смисла на точка 8 од Одлуката за условите за подигање стоки под царински надзор пред 
уплатата на царината и на другите увозни давачки („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/82) од парич-
ните средства на гарантот, освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат 
предмет на извршување, да изврши наплата на долгуваниот износ на царината, другите увозни давачки 
и каматата што не се платени во пропишаниот рок. 

Службата на општественото книговодство ќе го изврши налогот на товар на средствата на га-
рантот. 

Гаранцијата е издадена во идентични примероци. 

— М.П. 1 — 
Место и датум Потпис на овластеното лице 

58. 
Врз основа на член 221 став 1 точка 4 од Зако-

нот за основите на безбедноста на сообраќајот на 
патиштата („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80), во 
спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита, претседателот 
на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА 

ГИ ИСПОЛНУВААТ ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИ 
ВОЗИЛА 

Член 1 
Здравствените услови што кандидатите за воза-

чи, односно возачите на моторни возила мораат да 
ги исполнуваат за управување со моторно возило 
(телесна и душевна способност) се утврдуваат спо-
ред видот и степенот на телесната — душевната со-
стојба, заболувањето, повредата и маните, како и 
според категоријата на моторното возило со кое во-
зачот управува. 

Член 2 
Кандидатите за возачи и возачите на моторни 

возила се распоредуваат, во смисла на овој правилн-
ите, во две групи, и тоа во: 

3) прва група: кандидатите за возачи и возачите 
на моторни возила од категориите А и В на кои уп-
равувањето со моторно возило не им е основно за-
нимање; 

2) втора група: кандидатите за возачи и возачите 
на моторни возила од категориите А и В на кои уп-
равувањето со моторно возило им е основно занима-
ње. како и кандидатите за возачи и возачите на мо-
торни возила од категориите С, D и Е. 

Член 3 
Кандидатите за возачи и возачите на моторни 

возила од првата група се сметаат како способни за 
управување со моторно возило во сообраќајот на 
нат, ако не боледуваат од некоја од следните боле-
сти и ако немаат некоја од следните повреди или 
мани: 

а) Психолошки, психијатриски и невролошки 
состојби и заболувања: 

3) психомоторни и сензомоторни растројства кои 
се манифестираат како позабележително намалена 
визуомоторна координација, психомоторна и сензо-
моторна забавеност; 

2) облици на интелектуална инсуфициенција без 
оглед на етнологијата, освен ако не влијаат врз без-
бедното управување со моторно возило; 

3) позабележителни промени на когнитивните 
функции што се манифестираат како: пречки, нама-
лување или отсуство на внимание и не концентра-
ција и растројства на забележувањето, мислењето и 
наменувањето; 

4) изразени невротски растројства и психички 
состојби, освен ако не влијаат врз безбедното упра-
вување со моторно возило; 

5) позабележителни растројства на структурата 
на личноста што се про јавуваат како склоност кон 
неприспособено однесување, социјална и емоционал-
на незрелост и нестабилност; 

б) алкохолизам, освен медицински контролирани 
случаи на апстинирање најмалку шест месеци ка ј 
кои не се про јавуваат психички промени или невро-
лошки компликации; 

7) токсикоманија. освен медицински контроли-
рани случаи на апстинирање најмалку 12 месеци, ка ј 
кои не се про јавуваат психички промени или невро-
лошки компликации; 

8) акутни психози, без оглед на етнологијата или 
хроничната психоза со изразени резидуални или 
регресивни промени; 

\ 
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9) состојби и заболувања што се манифестираат 
со растројства на координацијата, со ригор, со тре-
мор, со хореатични и атетотични движења (мултип-
ла склероза, М. Wilson, М. Parkinson, ити.); 

10) сите облици на епилепсија и други растрој-
ства на свеста, освен медицински контролираните 
случаи во кои, без терапија, нападите не се појаву-
ваат најмалку две години; 

11) невролошки состојби, заболувања, повреди и 
аномалии на нервите и мускулите, што влијаат врз 
безбедното управување со моторно возило, а за кои 
не може да се изврши соодветна адаптација на во-
зилото; 

12) малигни тумори на централниот нервен си-
стем, според локализацијата; 

13) состојба по повреда на мозокот, со псиз?кчки 
и невролошки последици, освен ако последиците не 
влијаат врз безбедното управување со моторно во-
зило; 

14) состојба по повреда на мозокот, со изразени 
невролошки знаци и симптоми, освен медицински 
контролирани случаи во текот на болеста и шест ме-
сеци од денот на повредата; 

15) неспецифични и специфични воспаленија, 
односно заболувања на централниот нервен систем, 
освен медицински контролирани случаи во текот на 
болеста и шест месеци од денот на из лекувањето; 

16) дефинитивни облици на хемиплегија и хеми-
пареза, за кои не е можна адаптација на возилото; 

17) заболувања и повреди на рбетниот мозок со 
трајни последици што оневозможуваат безбедно 
управување со моторно возило, а за кои не може да 
се изврши соодветна адаптација на возилото; 

13) прогресивни мускулни заболувања; 
19) артеросклероза на мозокот во изразен ста-

диум, со растројства, освен ако не влијаат врз без-
бедното управување со моторно возило; 

20) луетични заболувања на централниот нервен 
систем, со растројства, освен ако не влијаат врз без-
бедното управување со моторно возило. 

б) Состојби и заболувања на органите на видот: 
1) заболувања или мани на органите за вид што 

функцијата на видот ја растројуваат во таа мера 
што до можат да го доведат во прашање безбедното 
управување со моторно возило; 

2) острината на видот, коригирана или ^ к о р и г и -
рана, не смее да биде помала во збирот на двете очи 
од 0,8, со тоа што едното око да има визус 0,5 и вид-
ното поле да биде потполно нормално. 

Ако лицето има само едно око, острината на ви-
дот, коригирана или некоригирана, не смее да биде 
помала од 0,8 и видното поле да е потполно нормално. 

3) оштетување на видното поле при темпорално 
стеснување се дозволува од 20°, при тоа да се ели-
минира влијанието на монокуларните скотоми и ос-
трината на видот на двете очи да биде нормална. 

в) Состојби и заболувања на органите за рамно-
тежа и слух: 

1) заболувања на вестибуларниот апарат со ра-
стројства на рамнотежата. 

г) Состојби и заболувања на срцето и на крвните 
садови: 

1) тешки случаи на заболување на коронарните 
крвни садови, со зачестени напади на ангина пекто-
рис; 

2) инфаркт на миокардот, без ангинозни пречки 
или знаци на растројство на ритамот, состојба во 
текот на болеста и до шест месеци по прележаната 
болест; 

3) заболувања на срцето што можат да доведат 
до промена на ритамот и синкопалната состојба; 

4) вродени и стечени срцеви мани со знаци на 
декомпензаци ј а; 

5) вродени и стечени болести на големите крвни 
садови со знаци на декомпензација; 

6) комплетен срцев блок, освен инплантиран 
електронски стимулатор (PACE MAKER); 

7) хронично белодробно срце со знаци на деком-
пензација; 

8) состојба по перикардит, со знаци на констрик-
Ција; 

9) хипертоничЈна болест со дијастолен притисок 
над 16,0 кРа, со знаци на оштетување на крвните 
садови на окото, мозокот, срцето или бубрезите. 

д) Состојби и заболувања на респираторниот 
систем: 

1) што предизвикуваат тешка респираторна кар-
диореспираторна или срцева инсуфициенција (хро-
ничен бронхитис оо тежок емфизем, тежок облик на 
бронхијална астма и ел.). 

ѓ) Болести на гастроинтестиналниот и уринарни-
от систем: 

1) тешки заболувања на желудникот, црниот џи-
гер или на буберзите поради кои можат да настапат 
колики, односно коматозни состојби. 

е) Заболување на ендокриниот систем: 
1) диабетес мелитус комплициран со очни, нер-

вни или кардиоваскуларни растројства и со ^ к о м -
пензирана ацидоза; 

2) хипертиреози од потежок облик, со окулобул-
барен синдром или со компликации на кардиовас-
куларниот систем; 

3) тешки облици на хипотиреоза придружени 
со брадипсихија; 

4) хипер и хипоаденокортицизам во тешки об-
лици; 

ж) Болести на крвниот систем: 
1) малигни хемопатии и ретикулози, освен ако 

лекар специјалист хематолог изречно не нагласи дека 
лицето е способно за безбедно управување со мотор-
но возило. 

з) Заболувања на кожата: 
1) што з^ожат битно да влијаат врз безбедното 

управување со моторно возило (тешки облици на 
невродерматитис и ел.). 

ѓ) Состојби и заболувања на коскениот систем и 
на локомоторниот апарат: 

1) сите состојби, заболувања и повреди на коске-
ното и мекото ткиво, што предизвикале целосен или 
делумен недостиг на екстремитетите или одземеност, 
вкоченост, атрофија, намалена моторна сила, искри-
вувања, скратувања на екстремитети и ел. 

Член 4 
Кандидатите за возачи и возачите на моторни 

возила од втора група се сметаат како способни за 
управување со моторно возило во сообраќајот на 
пат, ако, покрај условите од член 3 на овој правил-
ник ги исполнуваат и условите да не боледуваат од 
некоја од следните болести и ако немаат некоја од 
следните повреди или мани: 

а) Психолошки, психијатриски и невролошки 
состојби и заболувања: 

1) сите облици на намалена интелектуална ефи-
касност што се означуваат како гранични или пони-
ски од граничните, без оглед на етнологијата; 
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2) изразена астенија со посилна неврастенија; 
3) сите облици на епилепсија и други растројства 

на свеста; 
4) невролошки состојби, заболувања, повреди и 

аномалии на нервите и мускулите што влијаат врз 
безбедното управување со моторно возило, без оглед 
на можната адаптација на возилото; 

5) состојби по потрес на мозокот, до шест месеци, 
зависно од тежината на потресот; 

6) хемиплегии и хемипарези, без оглед на мож-
ната адаптација на возилото; 

7) заболувања и повреди на рбетниот мозок, со 
последици што оневозможуваат безбедно управува-
ње со моторно возило, без оглед на можната адап-
тација на возилото. 

б) Состојби и заболувања на органите за вид: 
1) острината на видот на секое око посебно со 

употреба на к-орекциони стакла, не смее да биде по-
мала од 0,8, односно острината на видот на едното 
око 1,0, а на другото око најмалку 0,6. Таа острина 
на видот може да се постигне со употреба на корек-
циони стакла, но не појаки од 4,0 диоптери, со тоа 
што видното поле на двете очи да биде потполно 
нормално; 

2) растројства на колорниот вид: протанопи (цр-
вена боја) и деутеранопи (зелена боја). 

г) Состојби и заболувања на срцето и крвните 
садови: 

1) инфаркт на миокардот, без ангинозни пречки 
или знаци на растројство на ритамот, во текот на 
болеста и најмалку шест месеци по прележаната бо-
лест; 

2) вродени и стечени заболувања на големите 
крвни садови; 

3) комплетен срцев блок и АV блок од II степен; 
4) блок на левата гранка на хисовиот сноп; 
5) хронично белодробно срце; 
6) состојба по перикардит со знаци на констрик-

Ција. 
д) Состојби и заболувања на респираторниот си-

стем: 
1) активна туберкулоза на белите дробови 
ѓ) Заболување на ендокриниот систем: 
1) сите облици на диабетес мелитус, освен оние 

кои можат да се компензираат со диета и со орални 
антидијабетици, а под услов да се под постојана ме-
дицинска контрола; 

2) тешки облици на хипертиреоза; 
3) хипер — и хиперденокортицизам во изразен 

степен. 
е) Болести на крвниот систем: 
1) малигни хемопатии и ретикулози; 
2) анемии од тежок степен и хеморагичен син-

дром. 
ж) Состојби и заболувања на коскениот систем 

и локомоторниот апарат: 
1) сите состојби, заболувања и повреди на коске-

ното и мекото ткиво, што предизвикале целосен или 
делумен недостиг на екстремитети или одземеност, 
вкоченост, атрофија, намалена моторна сила, искри-
веност, скратување на екстремитети и ел., а влијаат 
врз безбедното управување со моторно возило. 

Член 5 
Кандидатите за возачи и возачите на моторни 

возила од првата група можат да се сметаат како 
способни за управување со моторно возило и во 
следните случаи: 

1) ако има само едно око, под услов да поминат 
12 месеци од денот на загубата на функцијата на 
видот; 

2) ако се потполно глуви, под услов својот недо-
стиг функционално да го компензираат; 

3) ако боледуваат од диабетес мелитус и при-
маат инсулин, под услов да се наоѓаат под постојана 
медицинска контрола; 

4) ако имаат состојби и заболувања на коскени-
от систем и заболувања на локомоторниот апарат, 
здравствената способност се оценува според видот и 
степенот на пречките, екстремитетот да ја врши 
потребната функција. Во овие случаи лекар од соод-
ветна специјалност е должен да даде мислење дали 
кандидатот за возач, односно возачот е способен да 
управува со секое или со специјално адаптирано мо-
торно возило. 

Кандидатите за возачи, односно возачите на мо-
торни возила од втора група можат да се сметаат 
како способни за управување со моторно возило и 
во следните случаи: 

1) ако користењето на контактни леќи им е доз-
волено само со посебна согласност од лекар специја-
лист за очни болести; 

2) ако острината на слухот е таква што да слу-
шаат шепотење од оддалеченост од еден метар, а 
гласно зборување од оддалеченост од 4 до 5 метри, 
без употреба на амплификатор. Возачите на моторно 
возило од категоријата D можат острината на слу-
хот да ја постигаат со употреба само на селективен 
амплификатор. 

Член 6 
Ако на здравствениот преглед се утврди дека 

кандидатот за возач или возачот на моторно возило 
боледува од една од болестите или има една од пов-
редите или маните наведени во овој правилник, се 
оценува како неспособен за управување со моторно 
возило под услов: 

1) утврдената болест, повредата или маната пот-
полно да исклучува безбедно управување со мотор-
но возило или може да предизвика ненадејна неспо-
собност; 

2) евентуалните функционални растројства да 
не можат да се компензираат. 

Член 7 
Возачот на моторно возило што потребната ос-

трина на видот, односно потребната острина на слу-
хот, определена со овој правилник, ја постигнува со 
употреба на корекциони стакла (контактни леќи), од-
носно слушен амплификатор, е должен за време на 
управувањето со моторно возило да носи корекцио-
ни стакла (контактни леќи), односно слушен ампли-
фикатор. Употребата на корекциони стакла, односно 
слушен амплификатор мора да биде назначена во 
уверението за здравствената способност на возачот 
на хиоторно возило или во возачката дозвола. 
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Возачот на моторно возило чија способност за 
управување со моторно возило е обусловена со адап-
тирано возило мора да има потврда дека адаптација-
та на возилото со кое управува е извршена 
адекватно со телесната мана или недостаток, а што 
мора да биде назначено во уверението за здравстве-
ната способност на возачот на моторно возило и во 
возачката дозвола. 

Член 8 v 
Кандидатот за возач, односно возачот на мотор-

ното возило е должен со барањето за добивање во-
зачка дозвола да поднесе уверение за здравствената 
способност во кое е утврдена неговата телесна и ду-
шевна способност за управување со моторно возило, 
а ако не ги исполнува здравствените услови пропи-
шани со овој правилник, и навод от дали трајно или 
привремено здравствено е неспособен односно огра-
ничено способен за управување со моторно возило 
од определена категорија. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за здравстве-
ните услови што мораат да ги исполнуваат возачите 
на моторни возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/75). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3559/1 
20 ноември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, е. р. 

59. 
Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/73 

и 20/79) Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МО-
РААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 

1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/81 и 2/82) во точка 1 во табелата податоците за времето на отвореноста 
на воздухопловното пристаниште „Задар" се менуваат и гласат: 

Денови Денови 
Во зимскиот пе-
риод (од 1 ноем- 1 — понеделник Во летниот пе- 1 — понеделник 
ври до 31 март) 2 — вторник риод (од 1 април 2 — вторник 

„Воздухопловно 3 —- среда до 31 октомври) 3 — спреда 
пристаниште од ДО 4 — четврток 4 — четврток 

часот часот 5 — петок од ДО 5 — петок 
6 — сабота часот часот 6 — сабота 
7 — недела 7 — недела 

1 2 3 4 5 6 7 

„Задар" 06,30 08,30 1,2,3,4,5,6,7 06,30 08,30 1,2,3,6,7 
19,30 21,30 1,2,3,4,5,6,7 06,30 21,30 4,5 

13,30 21,30 1 
19,30 21,30 2,7 
16,30 21,30 3 
14,00 21,30 6" 

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

Бр. 496/1 
28 јануари 1982 година 

Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Авдо Звоник, е. р. 
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60. 

Врз основа на член 32 став 1, член 81 став 2 и 
член 84 од Законот за стандардизацијата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80) во согласност со 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, 
претседателот на Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита и со сојузниот секретар 
за пазар и општи стопански работи, директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СУПИТЕ, КОНЦЕНТРАТИ-
ТЕ ЗА СУПА, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СОСОВИ И 

НА ДОДАТОЦИТЕ НА ЈАДЕЊА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минимални-

те услови што во поглед на квалитетот мораат да ги 
исполнуваат супите, концентратите за супи, концен-
тратите за сосови, додатоците на јадења и сродните 
производи (во натамошниот текст: производи), како 
и минималните услови за обезбедување и зачувува-
ње на квалитетот на тие производи. 

Условите пропишани со овој правилник мораат 
да бидат исполнети во производството и во проме-
тот на тие производи. 

Член 2 
За производите за кои со овој правилник не се 

пропишани' услови во поглед на квалитетот и усло-
ви за обезбедување и зачувување на квалитетот, ва-
жат условите пропишани со овој правилник за тру-
пата на сродни производи. 

За производите од став 1 на овој член, како и за 
производите за кои тоа со овој правилник е изречно 
предвидено, производителот задолжително донесу-
ва производител ска спецификација. 

Производител салата спецификација мора да со-
држи, освен податоците* наведени во декларацијата 
(член 4), краток опис на технолошката постапка на 
производството на односниот производ, вид и коли-
чество на употребените суровини во однос на нето-
-количеството на производи, како и извештај за из-
вршеното хемиско испитување на основни хемиски 
состојки (количество на вода, протеини, масти и на 
екстрактивни материи без азот). 

Во евиденцијата за донесените производител ски 
спецификации за производите од став 1 на овој член 
производителот ги внесува следните податоци: 

1) евиденциски број на спецификацијата; 
2) назив на производот и негово трговско име, 

ако производот го има; 
3) датум на донесувањето на тгроизводителаката 

спецификациј а; 
4) датум на почетокот на производството според 

производителската спецификација; 
5) за извршеното хемиско испитување и наод на 

испитуваниот производ, според став 3 на овој член; 
6) група на која & припаѓа производот според 

одредбите на овој правилник. 

Член 3 
Производите од овој правилник се пуштаат во 

промет само во оригинално пакување. 

Член 4 
Ако со овој правилник за одделни производи не 

е пропишано поинаку, сите производи што се пуш-
таат во промет мораат на обвивката, на садот или 
на етикетата да имаат декларација која ги содржи 
следните податоци: 

1) назив на производот и негово трговско име, 
ако производот го има; 

2) фирма, односно назив и седиште на произво-
дителот; 

3) датум на производството (ден, месец р годи-
на — може шестоцифрен број каде што црвите две 
цифри го означуваат датумот, другите две — месе-
цот и третите две — годината); 

4) рок на употреба на производот, упатство за 
начинот на приготвувањето како и други податоци 
од интерес за потрошувачите; 

5) нето-количество (маса или зафатнина) на 
производот; 

6) за групата употребени адитиви, ако тоа со о-
вој правилник не е пропишано поинаку; 

7) за основните суровини на-производот пропи-
шани со овој правилник и количество на тие суро-
вини изразено во мерни единици или во проценти, 
ако за одделни производи поинаку не е пропишано 
со овој правилник; 

8) за видот и количеството на материи од био-
лошка вредност, што се додаваат заради збогатува-
ње на намирниците. 

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јас-
на и читлива. 

Декларацијата не смее да содржи ознаки, нази-
ви, слики и цртежи на суровини што ги нема во 
производот. 

Буквите со кои е отпечатен називот на произво-
дот и името на производителот мораат да бидат по-
големи од буквите на другиот текст на деклараци-
јата. 

Член 5 
Ако производите што се пуштаат во промет се 

пакуваат поединечно, од декларираното нето-коли-
чество може да се отстапи на начинот определен во 
следната табела: 

со тоа што просечното нето количество најмалку на 
10 без одбирање издвоени и измерени поединечни 
оригинални пакувања мора да биде во границите на 
тие отстапувања. 

/ 



Страна 128 Број б СЛУЖБЕН ЛИСТ НА' СФРЈ Петок:, 5 февруари 1982 

Член 6 
Ако производот не го пакува производителот, 

декларацијата мора, освен податоците од член 4 на 
овој правилник, да ја содржи фирмата, односно на-
зивот и седиштето на организацијата на здружен 
труд која го спакувала производот. 

Член 7 
Ако ието-масата на производот што се пушта во 

промет во оригинално пакување не преминува 30 
декларацијата мора да содржи само: назив на про-
изводот, фирма, односно назив на производителот 
или фирма, односно назив на организацијата на 
здружен труд која го пакувала производот, нето-ко-
личество, рок на употреба и датум на производство-
то на односниот производ. 

Член 8 
Ако со овој правилник не е пропишано, поина-

ку, забрането е бојосување, засладување и аромати-
зирани на производите со вештачки средства, како 
и конзервирање на производите со хемиски сред-
ства. 

Член 9 
Под шеќери, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат: шеќер (сахароза), глукоза (декстроза 
безводна или монохидрат), глукозен сируп, лактоза 
и фруктоза. 

Член 10 
Производите пропишани со одредбите на овој 

правилник мораат да се складираат, транспортираат 
и чуваат на начин што обезбедува зачувување на 
нивнидт квалитет до моментот на отворањето. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 11 
Производите од овој правилник се пуштаат во 

промет како: термички стерилизирани супи, замрз-
нати супи, концентрат за супа, концентрат за со-
сови, додатоци на јадења и сродни производи. 

1. Термички стерилизиран и замрзнати супи 

Член 12 
Под термички стерилизирани и замрзнати супи 

(во натамошниот текст: супи) во смисла на овој пра-
вилник се подразбираат производи добиени со тер-
мичка обработка на основните и на помошните су-
ровини по посебна технолошка постапка, при што 
заради подобрување на органолептичките својства 
можат да се користат и адитиви пропишани со овој 
правилник за оваа група производи. 

Под основни суровини за производство на супи, 
во смисла на овој правилник, се подразбираат: ме-
со и делови за јадење од добиток за колење, живи-
на, дивеч, риби, ракови, школкари, ежови, ж -би, 
желки и полжави, како и екстракти на наведените 
видови месо, потоа зеленчук, овошје, печурки и про-
изводи од зеленчук, овошје и печурки. 

Под помошни сурови™: за производство на супи, 
во смисла на овој правилник, се подразбираат: мле-
ко и производи од млеко, јајца и производи од јај-
ца, растителни и животински маснотии за јадење, 
скроб, жита и производи од жита, леб, печиво и про-
изводи на леб и печиво, исушен квасец, хидролиза-
тзл и автолизати на квасец, хидролиза ти на белтачи-
ни, кујнска сол, шеќери, зачини, екстракти и дес-
т и л а т па природни зачини. 

При производството на супи можат да се 
користат и следните адитиви: мононатриум-глута-
минат, рибонуклеотиди, модифицирани скробови и 
природни бои (карамел, цвекла и др.). 

На термички стерилизираат и замрзнати супи 
можат да им се додаваат и прилозите пропишани во 
член 19 на овој правилник. 

Член 13 
Зависно од употребените суровини и адитиви, од 

начинот на производство и конзистенцијата, супите 
се пуштаат во промет како: бистри супи, крем-супи 
и чзорби. 

Член 14 
Под бистра супа во смисла на овој правилник, 

се подразбира проѕирна течност добиена од основ-
ните и помошните суровини и адитиви од член 12 на 
овој правилник, а може да содржи и иситнети чес-
тички на основни и помошни суровини. 

Член 15 
Под крем-супа, во смисла на овој правилник, се 

подразбира матна, вискозна течност добиена од ос-
новните и помошните суровини и адитиви од член 
12 на овој правилник, а може да содржи и иситнети 
честички на основни и помошни суровини, како и 
скроени материи. 

Член 16 
Чорби можат да се произведуваат само според 

производител ска спецификација. 

Член 17 
Бистри супи крем-супи и чорби можат да се 

произведуваат и да се пуштаат во промет и како кон-
центрирани супи. Концентрираните супи се пуштаат 
во промет како термички стерилизираат или замрз-
нати производи. 

На декларацијата за концентрираните супи мо-
ра да биде истакнат податок за начинот на конзер-
вирањето (термички стерилизиран или замрзната 
супа). 

Член 18 
Термички стерилизираните и замрзнатите супи 

мораат, по приготвувањето според упатството за на-
чинот на приготвување наведен во декларацијата* 
да ги исполнуваат следните услови: 

1) вкусот и мирисот да бидат својствени на ос-
новната суровиќ означена во називот на произво-
дот; 

2) количеството на кујнска сол да не премину-
ва 2%; 

3) количеството на мононатриум-глутаминат да 
не биде поголемо од 10 е /1; 

4) во супите со прилог мораат да се уочуваат 
делчиња на прилогот, што не смеат да бидат пресни 
ниту разварвни; 

5) во супите од говедско месо количеството на 
вкупниот азот да изнесува најмалку 100 ш/1 а на 
креативни да изнесува најмалку 70 т&/1. Во супите 
од говедско или јунешко месо, најмалку 2/3 од кре-
атининот мора да биде по потекло од говедско, од-
носно јунешко месо, односно од нивни месен екс-
тракт. 

На супите од став 1 на овој член не смее да им 
се додава креативни. 1 

Член 19 
Под прилози, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат: сите видови тестенини, месо и произ-
води од месо, кнедли (топчиња) од гриз, од месо, 
од зеленчук, од бели дробови, како и сушен леб и 
печиво, жита и производи од жита. мелнички про-
изводи и ел. 
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Член 20 
Од називот на производот во декларацијата за 

супи мора да се види основната суровина од која 
супата е произведена (на пр. „стерилизиран го-
ведска супа"). 

Освен податоците од член 4 на овој правилник, 
со декларацијата мораат да бидат опфатени и след-
ните податоци: количество на кујнска сол и на мо-
нонатриум-глутаминат, како и »на месен екстракт 
во мерни единици или проценти. 

2. Концентрат!* за супа 

Член 21 
Под концентрат за супа, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат производите добиени 
по посебна технолошка постапка од суровините 
пропишани со овој правилник и од адитиви за кон-
центрат за супа. 

Во производството на концентрат за супа мо-
жат да се користат следните суровини: месо и де-
лови за јадење од добиток за колење, од живина, 
дивеч, риби, ракови, школкари, морски ежови, жа-
би, желки и полжави, како и екстракти на наведе-
ните видови месо, потоа зеленчук, овошје и печур-
ки и производи од зеленчук, овошје и печурки, 
ароматични растенија, како и растителни и живот-
ински маснотии за јадење, млеко и производи од 
млеко, јајца и производи од јајца, исушен квасец, 
хидролиза™ и автолизати на квасец, хидролизати 
на растителни белтачини, жита и производи од жи-
та, леб, печиво и нивни производи, кујнска сол, ви-
тамини, скроб, шеќери, зачини и екстракти и дес-
т и л а т на природни зачини. 

Концентратите за супа се пуштаат во промет 
брикетирани, потоа во пастозна и во растресита 
состојба. 

Член 22 
Во производството на концентрат за супа мо-

жат да се користат следните адитиви: 
1) засилувачи на вкусот: мононатриум глутами-

нат и рибонуклеотиди; 
2) производи од соја: солно брашно и гриз и 

текстурирани протеини на соја; 
3) органски киселини за исхрана: лимунска, 

оцетна, винска и млечна и нивни натриумови и ка-
лиумови соли; 

4) емулгатори, стабилизатори и средства за 
згустување; агар-агар, алганати, модифицирани 
скробови, лецитин, караген, моно и диглицериди на 
масни киселини, пектин, брашно од јадро на ро-
гача, желатин; 

5) природни бои и ароми; 
6) средства против згрутчување: силициумдиок-

сид (аморфен стеарат) на алуминиум, калциум и 
магнезум; 

7) средства против создавање на пена: диетил-
полисилокеан. На концентратите за супа не смее да 
им се додава креатинин. 

Член 23 
Според видот на употребената основна сурови-

на и според составот концентратите за супа се пуш-
таат во промет како: 

1) концентрат за супа од месо; 
2) концентрат за супа од зеленчук или овошје; 
3) концентрати за супа од печурки; 
4) други концентрат за супа. 

Концентратите за супа од став 1 на овој член 
можат да се пуштаат во промет спакувани заедно со 
прилозите пропишани во член 19 на овој правил-
ник, што мора да биде наведено во декларацијата. 

Член 24 
Под основни суровини на концентратите за су-

па, во смисла на овој правилник, се подразбираат: 
а) во концентратите за супа од месо — месо од 

делови за јадење на добиток за колење, на живина, 
дивеч, риби, ракови, школкари, морски ежови, жа-
би, желки полжави како и месни екстракт од на-
ведените видови месо и растителни и животински 
маснотии за јадење; 

б) во концентратите за супа од зеленчук или од 
овошје-зеленчук, овошје и производи од зеленчук 
или овошје и растителни и животински маснотии 
за јадење. 

в) во концентратите за супа од печурки-печур-
ки, производи од печурки и растителни и животин-
ски маснотии за јадење. 

Член 25 
Концентратите за супа од месо мораат да ги 

исполнуваат следните услови: 
1) да не содржат повеќе од 10% вода; 
2) да не содржат повеќе од 45% кујнска сол, 

сметано на нето-масата на концентратот; 
3) да не содржат повеќе од 15% мононатриум-

-глутаминат, сметано на нето-месата на кзонцен-
тратот; 

4) да не содржат повеќе од 1,5% аморфен сили-
циум-диоксид, сметано на сувата материја на кон-
центратот; 

5) да не содржат поголемо количество на ан-
тиоксиданси од она што го содржат мастите 
употребени за производство на концентратот; 

6) концентратот за супа од говедско (јунешко) 
месо да содржи најмалку 0,24% креатинин сметано 
на сувата материја на концентратот, кој потекнува 
од говедско или јунешко месо или од месен ек-
стракт. Од вкупното количество на употребениот ме-
сен екстракт најмалку 2/3 мора да биде по потекло, 
од говедско односно од јунешко месо; 

7) концентратот за супа од живина да содржи 
месо или месен екстракт од живина. Од ВКУПНОТО 
количество на месниот екстракт најмалку 2/3 мора 
да биде по потекло од месо еа живина; 

8) концентратот за супа од месо на други видови 
животни да содржи месо или екстракт на месо од 
оној вид животно по кое концентратот носи назив, 
а таквиот концетрат мора да содржи 1,3% вкупен 
азот, сметано на нето-масата на концентратот; 

9) од вкупното количесшо на маснотијата упот-
ребена за производство на концентрат за супа од 
месо, најмалку 1/5 маснотија да биде од животното 
по кое концентратот носи назив, а во концепту атот 
за супа од живина — најмалку 1/10 маснотија да 
биде по потекло од живина; 

10) по разблажувањето на концентратот за супа, 
според упатството на декларацијата за начинот на 
приготвување, готовата супа да има органолептич-
ки својства на супа од оној вид месо кој е деклари-
ран во називот на производот. 

Член 26 
Од називот на производот во декларацијата на 

концентратот за супа од месо мора да се гледа ос-
новната суровина од која концентратот е произве-
ден (на пр. „концентрат за пилешка супа"). 
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Освен податоците наведени во член 4 на овој 
правилник, со декларацијата мораат да бидат опфа-
тени и следните податоци: количество на кујнска 
сол, на мононатриум-глутаминат и количеството на 
месен екстракт, ако е додаван на концентратот за 
супа — изразено во мерни единици или во процен-
ти во однос на нето-масата на концентратот. 

Во декларацијата мора да биде истакнат пода-
ток за количеството на супата што може да се при-
готви од поединечно пакуваше. 

Кај концентратите за супа од месо пакувани со 
прилог, во декларацијата мора да биде наведено 
количество на концентратот, како и видот и коли-
чеството на прилогот — изразено во мерни единици 
или во проценти, сметано на нето-масата на про-
изводот. 

Член 27 
Концентратот за супа од зеленчук или овошје 

што се пушта во промет мора да ги исполнува след-
ните услови: 

1) вкупното количество на сушен зеленчук или 
овошје да одговара на количество што ги дава ор-
ганолетничките својства на оној вид зеленчук, 
односно овошје по кој концентратот носи назив; 

2) да не содржи повеќе од 10% вода; 
3) да не содржи повеќе од 45% кујнска сол, 

сметано на нето-масата на концентратот; 
4) да не содржи повеќе од 15% мононатриум-

-глутаминат, сметано на нето-масата на концен-
тратот; 

5) да не содржи поголемо количество на анти-
оксиданси од она што го содржи маснотијата упот-
ребена за концентратот; 

6) да не содржи повеќе од 1,5% аморфен сили-
циум-диоксид, сметано на сувата материја на кон-
центратот. 

Член 28 
Од називот на производот во декларацијата на 

концентратот за супа од зеленчук или овошје мора 
да се гледа основната суровина од која концентра-
тот е произведен (на пр. „концентрат за крем-супа 
од карфиол"). 

Освен податоците наведени во член 4 на овој 
правилник, со декларацијата мораат да бидат оп-
фатени и следните податоци: количество на зелен-
чук или овошје, на кујнска сол, на мононатриум-
-глутаминат. како и количества на концентрирани 
белтачини, ако му се додадени на концентратот за 
супа — изразено во мерни единици или во процен-
ти во однос на нето-масата на концентратот. 

Во декларацијата мора да биде истакнат пода-
ток за количеството на супа што може да се приго-
тви од поединечно пакуваше. 

Кај концентратите за супа од зеленчук или овош-
је пакувани со прилог, во декларацијата мора да 
биде истакнат податок за нето-масата на концен-
тратот, како и за видот и количеството на прилогот 
во мерни единици. 

Член 29 
Концентратот за супа од печурки мора да ги 

исполнува следните услови: 
1) да не содржи повеќе од 10% вода; 
2) да не содржи повеќе од 45% кујнска сол, 

сметано на нето-масата на концентратот; 
3) да не содржи повеќе од 15% мононатриум-

-глутаминат, сметано на нето-масата на концеи-
тратот; 

4) вкупното количество на печурки мора да 
одговара на количество што ги дава оргаеолептич-
ките својства на печурките; 

5) да не содржи поголемо количество на анти-
оксиданси од она што го содржат мастите упот-
ребени за концентратот; 

6) да не содржи повеќе од 1,5% аморфен сили-
циум-диоксид, сметано на сувата материја на кон-
центратот. 

Член 30 
Од називот на производот во декларацијата на 

концентратот за супа од печурки мора да се гледа 
дека концентратот е произведен од печурки (на пр. 
„концентрат за крем, супа од печурки"). 

Освен податоците наведени во член 4 на овој 
правилник, со декларацијата мораат да бидат опфа-
тени и следните податоци: количество на печурки, 
на кујнска сол, на мононатриум-глутаминат, како 
и количество на концентрирани белтачини ако му 
се додадени на концентратот за супа — изразено 
во мерни единици или во проценти во однос на не-
то-ма сата на концентратот. 

Во декларацијата мора да биде истакнат пода-
ток за количеството на супа што може да се при-
готви од поединечно пакување. 

Кај концентратот за супа од печурки со прилог, 
во декларацијата, освен податоците наведени во 
став 2 на овој член мора да биде истакнат податок 
за нето-маеата на концентратот, како и за видот и 
количеството на прилогот во мерни единици. 

Член 31 
Другите концентрат за супа мораат да ги ис-

полнуваат следните услови: 
1) да не содржат повеќе од 10% вода; 
2) да не содржат повеќе од 45% кујнска сол, 

сметано на нето-количеството на концентратот; 
3) да не содржат повеќе од 15% мононатриум-

-глутаминат, сметано на нето-количеството на кон-
центрат©^ 

4) да не содржат количество на антиоксиданси 
поголемо од она што го содржат маснотиите упот-
ребени за производство на концентратот; 

5) да не содржат повеќе од 1,5% аморфен сили-
циум- диоксид, сметано на сувата материја на кон-
центратот. 

Член 32 
Од називот на производот во декларацијата на 

другите концентрат за супа мора да се види ос-
новната суровина од која е произведен концен-
тратот. 

Освен податоците наведени во член 4 на овој 
правилник, со декларацијата мораат да бидат оп-
фатени и следните податоци: количество на основна 
суровина, на кујнска сол, на мононатриум-глутами-
нат, како и количество на концентрирани белтачини, 
ако му се додадени на концентратот за супа — из-
разено во мерни единици или во проценти во однос 
на нето-масата на концентратот. 

Во декларацијата мора да биде наведен пода-
ток за количеството на супа што може да се при-
готви од поединечно пакување. Кај другите кон-
центрат за супа, ако се пакуваат со прилог, во 
декларацијата мора да биде наведен и податок за 
нето-масата на концентратот, како и за видот и 
количеството на прилогот — во мерни единици. 

3. Концентрат за сосови 

Член 33 
Под концентрат за сосови, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат пастозни или растрес -
ти производи произведени по посебна технолошка 
постапка од суровините наведени во член 21 став 
2 и од адитивите наведени во член 22 на овој пра-
вилник. 
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На концентратите за сосови можат да им се до-
даваат и прилози според одредбите на член 19 од 
овој правилник. 

Член 34 
Концентратите за сосови мораат да ги испол-

нуваат следните услови: 
1) вкупното количество на суровината по која 

концентратот за сос носи назив да биде застапена 
во количество што е доволно сосот да биде пригот-
вен според упатството за начинот на приготвување 
наведен во декларацијата си да има карактеристич-
ни органолептички својства за сос од тој вид; 

2) да не содржи повеќе од 10% вода; 
3) да не содржи повеќе од 25% кујнска сол, 

сметано на нето-масата на концетратот; 
4) да не содржи повеќе од 15°/о додаден мононат-

риум-глутаминат, сметано на нето-масата на кон-
центратот; 

5) да не содржи повеќе од 35°/о масти, сме-
тано на нето-масата на концентратот; 

6) да не содржи повеќе од 1,5% аморфен сили-
циум-диоксид, сметано на сувата материја на кон-
центратот; 

7) да не содржи поголемо количество на анти-
оксиданси од она што го содржи маснотијата упот-
ребена за производство на концентратот за сос. 

Член 35 
Од називот на производот во декларацијата на 

концентратите за сосови -мора да се гледа основната 
суровина од која концентратот за сос е произведен 
(на пр. „концентрат за сос од домати"). 

Освен податоците наведени во член 4 на овој 
правилник, со декларацијата мораат да бидат опфа-
тени и следните податоци: количество основна су-
ровина, на кујнска сол и на мононатриум-глутами-
нат, сметано на нето-масата на концентратот. 

К а ј концентратите за сос со прилог, во декла-
рацијата, освен податоците наведени во став 2 на 
овој член, мора да биде наведен и податок за нето-
-масата на концентратот, како и за видот и (коли-
чеството на прилозите, во мерни единици. 

4. Додатоци на јадења и сродни производи 

А. Додатоци на јадења 

Члек 36 
Под додатоци на јадења, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат производи добиени по 
соодветна технолошка постапка од суровините на-
ведени во член 21 став 2 на овој правилник и од 
адитивите наведени во член 22 на овој правилник, 
што служат да ги подобрат органов оптичките свој-
ства на готовите јадења и да придонесат за нивно 
побрзо и поедноставно приготвување. 

Додатоците на јадења се пуштаат во промет во 
растресита, пастозна и течна состојба. 

Член 37 
Зависно од употребените суровини, адитиви, од 

начинот на производство и од конзистенцијата, до-
датоците на јадења се пуштаат во промет како: 

1) додатоци на јадења со зеленчук; 

2) додатоци на јадења со арома на зеленчук; 
3) додатоци на јадења без зеленчук. 

Член 38 
Додатокот на јадења со зеленчук што се пушта 

во промет во растресита состојба мора да ги испол-
нува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 5% вода; 
2) да не содржи повеќе од 33% мононатриум-

-глутаминат, сметано на нето-масата на производот; 
3) да не содржи повеќе од 60% кујнска сол, 

сметано на нето-масата на производот; 
4) да не содржи помалку од 8% сушен зеленчук 

сметано на нето-масата на производот; 
5) да не содржи повеќе од 1,5% оморфен сили-

циум-диоксид, сметано на сувата материја на про-
изводот. 

Член 39 
За производство на додатоци на јадења со аро-

ма на зеленчук, покрај кујнската сол како основна 
суровина, можат да се користат ароматични екс-
тракти на зеленчук и х и д р о л и з а ^ на растителни 
белтачини заради подобрување на вкусот. 

Член 40 
Додатоците на јадења со арома на зеленчук мо-

раат да ги исполнуваат следните услови: 
1) да не содржат повеќе од 99% кујнска сол, 

сметано на нето масата на производот; 
2) да не содржат повеќе од 2,5% вода; 
3) да не -содржат повеќе од 1,5% аморфен сили-

циум-диоксид, сметано на сувата материја на про-
изводот 

Член 41 
Додатоците на јадења без зеленчук мораат да 

ги исполнуваат следните услови: 
1) да не содржат повеќе од 5 % вода; 
2) да не содржат повеќе од 90 % кујнска сол, 

сметано на нето-масата на производот; 
3) да не содржат повеќе 25 % монопатрчум-

-гутаминат, сметано на нето-масата на производот; 
4) да не содржат повеќе од 1.5% агдоофон силн-

циум-диоксид, сметано на сувата материја на 
производот. 

Член 4-2 
Додатоците на јадења во течна состојба мораат 

да ги исполнуваат следните услови: 
1) да не содржат повеќе од 60 % вода; 
2) да не содржат повеќе од 25 % кујнска сол, 

сметано на нето-масата на производот; 
3) да не содржат помалку од 1 % вкупен амипо-

-азот. 

, Член 43 
Во декларацијата за додатоците на јзденка, 

освен податоците од член 4 на овој правилних, 
мораат да бидат наведени следните по;;,атоци: ко-
личество на кујнска сол и на мон он а тр и у м - гл ута -
минат во мерни единици или во проценти, сметано 
на нето-количеството на производот. 

К а ј додатоците на јадења со зеленчук, со дек-
ларацијата мора, освен податоците наведени во став 
1 на овој член, да биде опфатен и податок за про-
центот на вкупно застапениот зеленчук, сметано 
на нето-количеството на производот, а ка ј дода-
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годите на једења со арома »на зеленчук во деклара-
цијата мора да биде истакнат и податок за видот 
на аромата на зеленчукот чијшто екстракт се наоѓа 
во производот. 

Б. Сродни производи 

Член 44 
Под производи сродни на додатоците на јадења, 

во смисла на овој правилник, се подразбираат: ос-
нови, запршки и ел. 

Член 45 
Под основи, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат производи добиени по посебна техно-
лошка постапка, со термичка обработка на коски, 
на месо од добиток за колење, на живина, дивеч, 
како и на зелечук, овошје и печурки, а служат 
како основа за приготвување на супи и на готови 
јадења. 

Член 46 
Под запршки, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат производи добиени по посебна техно-
лошка постапка од брашно на жита и од растител-
ни и животински масти за јадење, а служат да 
го зголемат вискозитетот на супите, на сосовите и 
на готовите јадења. На запрашите може да им се 
додава кујнска сол, зачини, екстракти и дестилати 
на природни зачини, како и адитиви пропишани со 
овој правилник. 

Член 47 
К а ј производите сродни на додатоците на јаде-

ња, освен податоците од член 4 на овој првилник со 
декларацијата мораат да бидат опфатени и след-
ните податоци: количества на кујнска сол и на мо-
нонатриум-глутаминат изразено во мерни единици 
или во проценти сметано на нето-количаството на 
производот. 

Во декларацијата за запршките, освен подато-
ците од став 1 на овој член, мора да биде наведен 
и податок за количеството на маснотија по про-
центи, сметано на нето-масата на производот. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 48 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат одредбите на Пра-
вилникот за квалитетот на кафето и сурогатите на 
кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пе-
карскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за 
пудинг, диететските производи и адитивите („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 13/78, 20/80 и 41/80), што 
се однесуваат на утврдувањето на квалитетот на 
концентратите за супа. 

. Член 49 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-17009/1 
10 октомври 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

станд ард из аци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

61. 
Врз основа на член 25 став 4 од Законот за мер-

ните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ 
ИА ДАВАЧИ НА ИМПУЛСИ И НА ВКЛОПНИ ЧА-

СОВНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што 

мора да ги исполнуваат работните простории и оп-
ремата за преглед и жигосување на давачи на та-
рифни импулси и на вклопни часовници што се 
користат во телефонскиот и телеграфскиот сообра-
ќа ј за поставување на тарифа (во натамошниот 
текст: давач на импулси и вклопен часовник) како 
и условите во поглед на стручната подготовка на 
работниците што организацијата на здружен труд 
е должна да и ги стави на располагање на подра-
чната организациона единица на Сојузниот завод 
за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: 
орган на контролата) при прегледот и жигосување-
то на давачи на импулси и на вклопни часовници, 
ако прегледот, на нејзино барање, по исклучок од 
одредбата на член 25 став 1 од Законот за мерните 
единици и мерилата, се врши во нејзините деловни 
простории. 

Член 2 
Работната просторија за преглед на давани на 

импулси и на вклопни часовници мора да ги испол-
нува следните услови: 

1) да биде чиста, сува и доволно пространа за 
сместување на опремата и за преглед и жигосување; 

2) температурата на средината да биде 23°С 
± 2°С; 

3) релативната влажност на воздухот да биде 
60% ± 15%. 

Член 3 
Работната просторија мора да има дневно и елек-

трично осветление според југословенскиот стандард 
Ј1ЈЅ ТЈ.С9.100 предвиден во Решението за југосло-
венскиот стандард за зградарсгво бр. 17-7188 од 21 
ноември 1962 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/1962), односно осветлението да се изведува како 
„општо осветление". 

Член 4 
Работната просторија мора да ги исполнува 

пропишаните услови во поглед на хигиенско-техни-
чката заштита. 

Член 5 
За преглед на давани на импулси и на вклопни 

часовници е потребна следната опрема: 
1) мграч на. фреквенцијата, односно периоди со 

стабилност на временската база за најмалку еден 
ред големина подобра од мерилото што се испиту-
ва и со дисплеј со соодветен број на цифри; 

2) референтен еталон часовник со временска Оаза 
ЛИ 
— = 1 0 - 7 . 
1 

Член 6 
Работникот што организацијата на здружен 

труд е должна да го стави на располагање на орга-
нот на контролата при прегледот и жигосувањето 
на давани на импулси и на вклопни часовници ако 



Петок, 5 февруари 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 5 — Страна 133 

прегледот и жигосувањето на давани на импулси и 
на вклопни часовници се врши во нејзините дело-
вни простории, мора да има висока стручна подго-
товка — завршен електротехнички факултет и 
најмалку три години работно искуство на соодвет-
ни работи. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0210-511/1 
29 декември 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени ме-

тали, 
Милисав Валчић, е. р. 

62. 
Врз основа на чл. 24 и 66 став 1 точка 16 од 

Законот за Народната банка, на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76 и 41 /81), во согласност со точка 3 од Одлуката 
за целите и задачите на ^заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1982 година (^Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/81), Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ -И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА 
БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 

МАРТ 1982 ГОДИНА 

1. Основните банки и здружените банки (во 
натамошниот текст: банките) се должни да го усо-
гласуваат обемот на порастот на своите вкупни 
пласмани во периодот од 1 јануари до^ 31 март 1982 
година, согласно со одредбите на оваа одлука, така 
што тој пораст, според состојбата на ден 31 март 
1982 година да може да изнесува најмногу до 4,0°/о 
во однос на книговодствената состојба на вкупните 
пласмани на банката на ден 31 декември 1981 
година. 

2. Под вкупни пласмани иа банката, во смисла 
на оваа одлука, се подразбираат сите краткорочни 
и долгорочни кредити и други пласмани, освен 
кредитите и другите побарувања по основ на одно-
сите меѓу банките, вклучувајќи ја и Југословенска-
та банка за меѓународна економска соработка и 
Пазарот на пари и хартии од вредност, кои банките 
им ги даваат на организациите на здружен труд и 
на другите општествени правни лица (вклучувајќи 
ги и интерните банки), на граѓанските правни лица 
и на граѓаните, без оглед иа изворите на средствата 
од кои тие кредити и пласмани се даваат. 

3. Под пласмани на банката, во смисла на точка 
2 од оваа одлука, а во согласност со точка 3 став 3 
од Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика ©о 1982 година, не 
се сметаат: 

1) пласманите од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 

стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини што се сметаат како комисиони и 
банкарски работи; 

2) пласманите за обнова и изградба на подрач-
јата настрадаш! од земјотрес; 

3) пласманите од дополнителните и посебните 
средства што се користат за побрзиот развој на 
САП Косово. 

Во вкупниот пораст на пласманите на банката, 
во смисла на оваа одлука, не се засметува порастот 
на побарувањата сво девизи од домашни коминтен-
ти, настанат по основ на пресметаните текушти 
курсни разлики во првото тримесечје. 

4. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат 
неискористениот дел од порастот на пласманите до 
обемот на молениот пораст утврден во точка 1 од 
оваа одлука. Меѓусебно отстапување, односно при-
мање на неискористениот дел од порастот на плас-
маните, банките вршат однапред во текот на перио-
дот на кој се однесува оваа одлука, а по исклучок 
до рокот пропишан за доставување на билансот на 
банката со состојба на ден 31 март 1982 година до 
надлежната народна банка на републиката, односно 
надлежната народна банка на автономната пок-
раина. 

За отстапениот, односно прим'аниот дел од 
неискористениот пораст на пласманите, во смисла 
на одредбата од став 1 на оваа точка, банката е 
должна да ја извести надлежната народна банка на 
републиката, односно надлежната народна банка на 
автономната покраина, во рок од три дена од денот 
на извршеното' отстапување, односно примање на 
делот од неискористениот пораст на пласманите, и 
тоа со доставување на фотокопија на склучениот 
договор или самоуправна спогодба помеѓу банките или 
помеѓу здружената банка и основните баетки — 
членки на таа здружена банка, за меѓусебно отста-
пување и, примање на делот од неискористениот 
пораст на пласманите. 

5. Заради следење и контрола на спроведува-
њето на одредбите од оваа одлука, банките се дол-
жни на надлежната народна банка на републиката, 
односно на надлежната народна банка на автоном-
ната покраина, да и достават извештај за остваре-
ниот пораст на нивните вкупни пласмани според 
книговодствената состојба на банката со состојба на 
последниот ден во месецот, за секој месец во текот 
на периодот јануари-март 1982 година, во рокот 
пропишан за доставување на билансот на банката. 
Тие извештаи банките ги доставуваат во по два 
примероци. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини и ги доставуваат 
на Народната банка на Југославија збирните из-
вештаи за состојбата на пласманите на банките на 
ниво на републиката, односно на автономната пок-
раина, и по еден примерок од примените индиви-
дуални извештаи од банките во рок од пет дена од 
денот на истекот на рокот од став 1 на оваа точка. 

6. Упатства за применување на оваа одлука 
дава Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 1 
22 јануари 1982 година 

Белграад 
Го заменува 

претседателот на Советот 
на гувернериве 

заменик гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Миодраг Вељковић, е. р. 
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63. 

Врз основа на член 12 од Законот за Интересна-
та заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на работниците и функцио-
нерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/75) и член 21 од Статутот на Инте-
ресната заедница за станбена изградба и управува-
ње оо становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи (,.Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/76, 26/77, 15/78 и 51/81), Собрание-
то на Интересната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на работни-
ците и функционерите на сојузниоте органи, до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБРАНИЕТО И ЗА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА 
САМОУПРАВНАТА КОНТРОЛА НА ИНТЕРЕСНА-
ТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УП-
РАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИ 
1. Се распишуваат избори за делегати во Собра-

нието на Интересната заедница за станбена изград-
ба и управување со становите за потребите на ра-
ботниците и функционерите на сојузните органи (во 
понатамошниот текст: Заедница за домување) и за 
членови на Одборот на самоуправната контрола на 
Заедницата за домување. 

2. Изборите за делегати во Собранието и избори* 
за членови на Одборот на самоуправната контрола 
на Заедницата за домување што ги избираат делега-
циите на работните заедници во сојузните органи и 
организации (во понатамошниот текст: делегациите 
на работните заедници) ќе се извршат во рокот ут-
врден за избор на делегати во собранијата на оп-
штинските самоуправни интересни заедници за до-
мување. 

3. Изборите за делегати во Собранието и избо-
рите за членови на Одборот на самоуправната кон-
трола на Заедницата за домување што ги избираат 

делегациите во месните заедница ќе се извршат во 
рокот утврден за избор на делегати во собранијата 
на општинските самоуправни заедници за домување. 

4. Изборите за делегати и членови на Одборот 
на самоуправната контрола од точ. 2 и 3 на оваа 
одлука ќе се извршат по изборни единици опреде-
лени со посебна одлука на Собранието на Заедни-
цата за домување. 

5. Делегатите на сојузните органи во Собрание-
то и членот во Одборот на самоуправната контрола 
на Заедницата за домување, ќе ги определи Сојуз-
ниот извршен совет до рокот утврден со точка 2 на 
оваа одлука. 

6. Делегатите на работните заедници во Соб-
ранието и членовите во Одборот на самоуправната 
контрола на Заедницата за домување, ги избираат 
делегациите што со самоуправните општи акти на 
работните заедници се формирани за учество во 
вршењето на функциите на собранијата на самоу-
правните интересни заедници за домување. 

7. Делегатите на станарите во Собранието и 
членовите во Одборот на самоуправната контрола 
на Заедницата за домување, ги избираат делегации-
те што со самоуправните општи акти на месните 
заедници се формирани за учество во вршењето на 
функциите на собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници за домување. 

8. За спроведување на оваа одлука ќе се гри-
жи Изборната комисија на Собранието на Заедни-
цата за домување. 

Поблиските овластувања на Изборната комиси-
а од став 1 на оваа точка ќе се утврдат со одлуката 
за формирањето на таа комисија и за именувањето 
на нејзините членови. 

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

Бр. 02/2-3806/9-81 
13 јануари 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на 
Заедницата за домување, 

Петар Дивјак, е. р. 

Врз основа на член 20 од Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/76, 26/77, 15/78 и 51/81), Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗВОРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО И ЗА 
ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА САМОУПРАВНАТА КОНТРОЛА НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 

ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

1. Делегациите на работните заедници во сојузните органи и организации (во натамошниот текст: 
делегациите на работните заедници) избираат 23 делегати во Собранието на Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со ставовите за потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи (во натамошниот текст: Собранието на Заедницата за домување). 

Делегатите од став 1 на оваа точка се избираат сразмерно со бројот на вработените работници во 
работните заедници по изборните единици, и тоа: 

л Број на деле-
Ѕ ^ а ® ѕ гатите што се 

10 го § Н А З И В Адреса избираат во 
г-г & и 5 Ѕ ** н а Работната заедница изборната еди-
8.-8 Ѕ Р « « н и ц а 

Ѕ а> & Е н 

I ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 
1 Работна заедница на Службата на 

Собранието на СФРЈ Булевар Лењина 2 
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2 Работна заедница на Секретарија-
тот за законодавство на Собрание-
то на СФРЈ 

3 Работна заедница нај Бирото за 
претставки и поплаки на Собра-
нието на СФРЈ 

II ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 

1 Работна заедница на Службата на 
Претседателството на СФРЈ 

2 Работна заедница на Генералниот 
секретаријат на СИС 

3 Работна заедница на Службата за 
персонални работи на СИС 

4 Работна заедница на Службата за 
одбранбени подготовки на СИС 

5 Работна заедница на Протоколот 
на Сојузниот извршен совет 

6 Работна заедница на Советот на 
федерацијата 

7 Работна заедница на Уставниот 
суд на Југославија 

8 Работна заедница на Авто-серви-
сот на сојузните органи 

9 Работна заедница на Службата за 
репрезентативни објекти на Прет-
седателството на СФРЈ 

III ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 

IV ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 

V ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 

Булевар Лењина 2 

Булевар Лењина 2 

1 Работна заедница на Сервисот за 
давање услуги за потребите на ре-
презентација на сојузните органи 
и организации 

2 Работна заедница на Сервисот за 
административни и сметководст-
вени работи на сојузните органи 
на управата и сојузните органи-
зации 

1 Работна заедница на Управата на 
деловните згради на сојузните ор-
гани 

Булевар 

Булевар 

Булевар 

Булевар 

Булевар 

Булевар 

Булевар 

Булевар 

Лењина 2 

Лењина 2 

Лењина 2 

Лењина 2 

Лењина 2 

Лењина 2 

Лењина 2 

Лењина 2 

Булевар октобарске револуције 92 

1 Работна заедница на Сојузниот ко-
митет за земјоделство 

2 Работна заедница на Сојузниот ко-
митет за труд, здравство и соци-
јална заштита 

3 Работна заедница на Службата за 
работи на преведување 

4 Работна заедница на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски 

5 Работна заедница на Сојузниот се-
кретаријат за пазар и општи сто-
пански работи 

6 Работна заедница на Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и 
воените инвалиди 

7 Работна заедница на Сојузната 
заедница за работи на цените 

8 Работна заедница на Сојузниот па-
зарен инспекторат 

9 Работна заедница на Сојузниот во-
здухопловен инспектора« 

Омладинских бригада 1 

Булевар АВНОЈ-а 104 

Народних хероја 4—10 

Булевар АВНОЈ-а 104 

Булевар АВНОЈ-а 104 

Булевар АВНОЈ-а 104 

Булевар АВНОЈ-а 104 

Булевар АВНОЈ-а 104 

Булевар АВНОЈ-а 104 

Булевар АВНОЈ-а 104 

Омладинских бригада 1 

Омладинских бригада 1 

1 

1 

1 

1 
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VI ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 

1 Работна заедница на Сојузниот се-
кретаријат за финансии 

2 Работна заедница на Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија 

3 Работна заедница на Сојузниот се-
кретаријат за информации 

4 Работна заедница на Сојузниот се-
кретаријат за правосудство и ор-
ганизација на сојузната управа 

5 Работна заедница на Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија 

6 Работна заедница на Сојузниот ко-
митет за законодавство 

7 Работна заедница на Заводот за 
информатика на сојузните органи 

8 Работна заедница на Заводот за 
унапредување Па сојузната управа 

9 Работна заедница на Сојузниот де-
визен инспекторат 

VII ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 

1 Работна заедница на Сојузната 
управа за царини и царинарници 

1 Работна заедница на Службата на 
ЦК СКЈ 

2 Работна заедница на Службата на 
Сојузната конференција на ССРНЈ 

3 Работна заедница на Службата на 
Сојузот на социјалистичката мла-
дина на Југославија 

4 Работна заедница на Служба-
та на Сојузната конференција на 
СЗБНОБ 

5 Работна заедница на Службата на 
Претседателството на Советот на 
Југославија 

6 Работна заедница на Комитетот на 
Сојузот на комунистите во органи-
те и организациите на федераци-
јата 

IX ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 

1 Работна заедница на Сој узѕниот се-
кретаријат за надворешни работи 

2 Работна заедница на Сојузниот хи-
дрометеоролошки завод 

X ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 

Работна заедница на Сојузниот се-
кретаријат за внатрешни работи 

XI ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 

1 Работна заедница на Сојузниот за-
вод за статистика 
Работна заедница на Сојузниот за-
вод за општествено планирање 

Омладинских бригада 1 

Омладинских бригада 1 

Омладинских бригада 1 

Омладинских бригада 1 

Омладинских бригада 1 

Омладинских бригада 1 

Омладинских бригада 1 

Омладинских бригада 1 

Булевар АВНОЈ-а 104 

Булевар АВНОЈ-а 155 

Булевар Лењина б 

Булевар Лењина 6 

Булевар Ледина 6 

Булевар Лењина в 

Трг Маркса и Енгелса 5 

Булевар Лењина 111 

Кнеза Милоша 24 

Бирчанинова 6 

Кнеза Милоша 92 

Кнеза Милоша 20 

Кнеза Милоша 20 

1 

6 

1 

2 

3 

1 

VIII ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 
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3 Работна заедница на Сојузниот за-
вод за Стандардизација 

4 Работна заедница на Архивот на 
Југославија 

ХII ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 

1 Работна заедница на Сојузната 
управа за контрола на летањето 

2 Работна заедница на Сојузното 
јавно обвинителство 

XIII ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 

1 Работна заедница на Сојузната 
управа за радиоврски 

2 Работна заедница на Сојузното 
јавно правобранителство 

3 Работна заедница на Сојузниот оп-
штествен правобранител на само-
управувањето 

4 Работна заедница на Сојузниот суд 
5 Работна заедница на Сојузната ди-

рекција за резерви на прехранбе-
ни производи 

6 Работна заедница на Сојузната ди-
рекција за резерви на индустри-
ски производи 

7 Работна заедница на Југословен-
ската заедница за економски одно-
си со странство 

8 Работна заедница на Сојузниот со-
вет за прекршоци 

9 Работна заедница на Сојузниот за-
вод за меѓународна, научна, про-
светно-културна и техничка сора-
ботка 

10 Работна заедница на Сојузната ди-
рекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена 

XIV ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 

1 Работна заедница на Сојузниот за-
вод за мери и скапоцени метали 

2 Работна заедница на Сојузниот за-
вод за патенти 

3 Работна заедница на Сојузното би-
ро за работи на вработувањето 

4 Работна заедница на Сојузниот 
геолошки завод 

5 Работна заедница на Стручната 
служба на Интересната заедница 
за станбена изградба и управува-
ње со становите за потребите на 
работниците и функционерите на 
сојузните органи 

6 Работна заедница за одржување 
на станбениот фонд на Интерес-
ната заедница за станбена изград-
ба и управување со становите за 
потребите на работниците и функ-
ционерите на сојузните органи 

Слободана Пенезиќа 35 

Васе Пелагпќа 33 

Бранкова 25 

Бранкова 25 

Теразие 41 

Теразие 41 

Теразие 41 

Светозара Марковиќа 21 

Моша Пијаде 8 

Моша Пијаде 8 

Моша Пијаде 8 

Моша Пијаде 8 

Косанчиќев венац 29 

Кнез Михајлова 6 

Мике Аласа 14 

Узун Миркова 1 

Змај Јовина 21 

Змај Јовина 21 

Змај Јовина 21 

Змај Јовина 21 

1 

1 
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2. Делегациите во месните заедници избираат 22 делегати од редот на станарите на станбениот 
фонд на сојузните органи во Собранието на Заедницата за домување. 

Делегатите од став 1 на оваа точка се избираат сразмерно со бројот на становите на сојузните 
органи на територијата на општината, по изборни единици и тоа: * 

Број на изборната единица О П Ш Т И Н А 
Грој на делегатите 
што се избираат во 
изборната единица 

1 2 3 

XV ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 
Вождовац 1 

XVI ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 
Врачар 2 

XVII ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 
Звездара 1 

XVIII ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 
Земун 1 

XIX ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 
Нов Белград 9 

XX ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 
Палилула 3 

XXI ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 
Савски венац 2 

XXII ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 
Стари град 2 

XXIII ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 
Раковица и Чукарица 1 

3. Делегациите на работните заедници, сразмерно, со бројот на вработените работници, избираат 
четири члена во Одборот на самоуправната контрола на Заедницата за домување, и тоа: 

а) делегациите на работните заедници што ја сочинуваат 1-У1 изборна единица, избираат 1 член 
б) делегациите на работните заедници што сочинуваат VII и VIII изборна единица, из-

бираат 1 член 
в) делегациите на работните заедници што ја сочинуваат IX и X изборна единица, изби-

раат 1 член 
г) делегациите на работните заедници што ја сачинуваат Х1-Х1У изборна единица избираат 1 член 
4. Делегациите во месните заедници, сразмерно со бројот на становите на сојузните органи на 

територијата на општината, односно на подрачјето на изборната единица, избираат два члена во Одборот 
на самоуправната контрола на Заедницата за домување, и тоа: 

а) делегациите што ја сочинуваат XVIII и XIX изборна единица, избираат 1 член 
б) делегациите што ја сочинуваат XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXII и XXIII изборна единица, из-

бираат 1 член 
5. Сојузниот извршен совет определува еден член во Одборот на самоуправната контрола на 

Заедницата за домување. 
6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". , 

Бр. 02/2-3806/10-81 
13 јануари 1982 година 

Белград 

Цретседател 
на Собранието на заедни-

цата за домување, 
Дивјак Петар, е. р. 
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65. 

Врз основа на член 273 од Уставот на СФРЈ и 
член 46 од Договорот за основите на Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година за усогласување и насочување на те-
ковите на општествената репродукција („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 74/80) и точка 7 од третиот дел 
на Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 17/81), Сојузниот извршен совет, Извршниот со-
вет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Из-
вршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Изврш-
ниот совет на Собранието на САП Војводина, Извр-
шниог совет на Собранието на САП Косово и Сто-
панската комора на Југославија, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЛИТИКА НА ИСТРАЖУ-

ВАЊАТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

Член 1 
Поаѓајќи од производствената ориентација во 

периодот -од 1981 до 1985 година и утврдената поли-
тика на истражувањата на минерални суровини (во 
натамошниот текст: суровини) врз база на поста-
билни извори на финансирање и долгорочна прог-
рама за развој на истражувањата, учесниците на 
овој договор се согасни, во рамките на своите права 
и должности, да преземаат . мерки и активности за 
остварување на заедничката политика на тие ис-
тражувања и за нивно насочување на иницијални 
основни (во натамошниот текст: иницијални) и под-
робни истражувања. 

Член 2 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да преземаат 
мерки и активности на иници јадните и подробните 
истражувања на суровини во земјата да им се даде 
приоритет за утврдување на можностите за откри-
вање лежишта на суровини и за создавање услови 
за процена на потенцијалните резерви на суровини 
(од категориите Сг, Њ и Бг) како и за овозможува-
ње континуитет на подробното истражување заради 
утврдување на билансните резерви на суровини (од 
категориите А, В и СО во периодот од 1981 до 1985 
година. 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласни со ос-

тварувањето на долгорочната политика на развојот 
на истражувањата на суровини во земјата од член 
2 на овој договор да се -обезбедат услови за созда-
вање на сопствена суровинска база и врз таа 
основа подобро користење на преработувачките 
капацитети заради задоволување на домашните по-
треби, како и заради намалување на увозот и зго-
лемување на извозот, пред се на производи на пре-
работка врз база на тие суровини. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни, во 

рамките на своите права и должности, да иницираат 
преземање на мерки заради создавање поповолни 
услови на организациите на здружен труд што имаат 
посебен интерес и сопствени средства за истражу-
вања на суровини во странство, кога во земјата не 
постојат геолошки услови за откривање резерви на 
соодветни количини и квалитет на тие суровини. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни, во 

рамките на своите права и должности, да преземаат 
мерки и активности иницијадните и подробните ис-
тражувања на суровини предвидени со член 4 6 на 
овој договор да се остваруваат во согласност со 
Долгорочната програма за истражување на енергет-
ски, минерални и други суровини, која претставува 
составен дел на овој договор. 

Член 6 
За остварување на заедничката политика на ис-

тражувањата на суровини во земјата од член 2 на 
свој договор, учесниците на овој договор се соглас-
ни во периодот од 1981 до 1985 година интензивира-
њето на истражувањата да се насочи на: камен јаг-
лен, мрк јаглен, лигнит, нафта, природен гас, тер-
мални води, руди на уран, маслени шкрилци, црвен 
боксит, руди на бакар, руди на олово и цинк, руда 
на антимон, руда на никел, руди на железо, руда 
на манган, руда на хром, руди на молибден, руди 
на калај, благородни и ретки метали, кварцен пе-
сок и кварц, магнезит, огноотпорна глина, азбест, 
каолин, фосфорит, камена сол, флуорит, фелдспат, 
бел боксит, бентонит, барит и украсен камен. 

Член 7 
За остварување на истражувањата на суровини 

во странство од член 4 на овој договор, учесниците 
на овој договор се согласни да преземаат мерки во 
периодот од 1981 до 1985 година заради насочување 
ва истражувањата на нафта и природен гас, јаглен 
за коксирање, руди на уран, руда на железо (со 
содржина над 58°/о Ре) и фосфат. 

Член 8 
Учесниците на овој договор од републиките и 

автономните покраини се согласни, во рамките на 
своите права и надлежности, да преземаат мерки 
организациите на здружен труд, деловните заедни-
ци и самоуправните интересни заедници да презе-
мат мерки за истражувањата на суровини од член 
6 на овој договор да се изработат до крајот на 1982 
година, програми за истражувањата за периодот од 
1981 до 1985 година, во согласност со Долгорочната 
програма за истражување на енергетски, минерални 
и други суровини (член 5). 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да ги поттик-
нуваат организациите на здружен труд, деловните 
заедници и самоуправните интересни заедници да 
склучуваат смаоуправни спогодби заради оствару-
вање на истражувањата на суровини од член 6 на 
овој договор 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да преземаат 
мерки и да ги поттикнуваат заинтересираните орга-
низации на здружен труд да здружуваат труд и 
средства за остварување на истражувањата на 
суровини од член 6 на овој договор. 

Член 11 
Стопанската комора на Југославија, како учес-

ник на овој договор, ќе ја продолжи и интензивира 
својата досегашна активност заинтересираните ор-
ганизации на здружен труд, производителите, пот-
рошувачите и прометните организации на здружен 
труд да склучат самоуправни спогодби за заеднич-
ко остварување и потрајно и постабилно обезбеду-
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вање на средства за иницијални и подробни истра-
жувања .на суровини од член 6 на овој договор'др 
крајот на 1982 година, како и за регулирање на ме-
ѓусебните права и обврски во поглед на користење-
то на резервите на суровини утврдени со заедничко 
вложување врз долгорочни основи. 

Член 12 
Стопанската комора на Југославија, како учес-

ник на овој договор, презема обврска да ја коорди-
нира активноста врз остварувањето на заедничката 
политика на истражувањата на суровини од член 6 
на овој договор. 

Член 13 
Учесниците на овој договор се согласни, во 

рамките на своите права и должности, да ги пот-
тикнуваат организациите на здружен труд во свои-
те годишни планови да предвидат средства за фи-
нансирање на истражувањето на суровините од 
член 6 на овој договор. 

Член 14 
Учесниците на овој договор се согласни, во 

рамките на своите права и должности, да преземаат 
мерки и активности на организациите на здружен 
труд да им се создаваат услови за поповолно и пот-
рајно добивање и користење на домашни кредити, 
странски кредити и заеми и од други извори за ис-
тражување на суровини од член 6 на овој договор. 

Член 15 
Учесниците на овој договор се согласни, во 

рамките на своите права и должности, да преземаат 
Мерки и активности на организациите на здружен 
труд да им се создаваат услови за заеднички вло-
жувања со странските партнери во истражувања 
на суровини во земјата од член 6 на овој договор. 

Член 16 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да преземаат 
мерки и активности заради насочување на сред-
ствата на општествено-политичките заедници, са-
моуправните заедници и интересните заедници за 
истражување на суровини од член 6 на овој договор. 

Член 17 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

ќе преземаат мерки, согласно со Законот за осно-
вите на системот на цените и за општествената кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), поттикнување на развојот на истра-
жувањата на суровини од член 6 на овој договор 
да се врши и по пат на цените, при што посебно 
при промена на цените на суровините и примарни-
те производи врз база на тие суровини ќе се обез-
бедат околу 3% средства, првенствено за подробни 
истражувања. 

Член 18 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да предложел 
мерки за намалување на данокот на доход на орга-
низациите на здружен труд и, во рамките на свои-
те права и должности, да им препорачат на органи-
зациите на здружен труд дел од вкупниот приход и 
од доходот, кој одговара на делот од намалениот 
данок на доход, да го насочат на иницијални и по-
дробни истражувања на суровини од член 6 на овој 
договор. 

Член 19 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни, во рамките на своите права и должности, а во 

согласност со можностите, да обезбедуваат дел од 
потребните средства првенствено за иницијални ис-
тражувања, а за подробни истражувања само на 
оние. су ревни од член 6 на овој договор чијашто 
состојба на билансните резерви обезбедува век на 
експлоатација помал од 10 години. 

Член 20 
Учесниците на овој договор со свои мерки ќе 

придонесат за создавање на услови за меѓусебно 
долгорочно поврзување на организациите за истра-
жување, организациите на здружен труд за истра-
жување и експлоатација на суровини и на потрошу-
вачите на суровини или производи врз база на су-
ровини и на заинтересираните прометни и други 
организации заради остварување на истрјажувањата 
на суровини од член 6 на овој договор. 

Член 21 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе 

преземаат мерки заради овозможување намалување 
на царинските стапки, односно ослободување од 
плаќање царина на увозот на специфична опрема 
за истражување на суровини во земјата од член 6 
на овој договор, што не се произведува во земјата, 
во согласност со договорите за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година. 

Член 22 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да преземаат 
мерки и активности во рамките на Интересната 
заедница на Југославија за економски односи со 
странство во општиот акт за единствените крите-
риуми за стекнување право за купување девизи, на 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со истражување, односно со истражување и експло-
атација на суровини, да им се предвиди обезбедува-
ње на девизи за увоз на специфична опрема за пот-
ребите на истражувањата на суровини во земјата 
од член 6 на овој договор во рамките на платноби-
лансните позиции и девизнобилансните позиции на 
републиките и автономните покраини, а во соглас-
ност со единствената .проекција на платниот и де-
визниот биланс на Југославија. 

Член 23 
Учесниците на овој договор се согласни да го 

следат и координираат остварувањето на заеднич-
ката политика на истражувањата на суровини, мер-
ките и активностите предвидени со овој договор, 
како и меѓусебно повремено да се информираат за 
состојбата и проблемите на остварувањето на од-
редбине од овој договор. 

Член 24 
Учесниците на овој договор се согласни, при 

изработката на долгорочните планови за развој на 
републиките и автономните покраини и на Југосла-
вија, да предложат истражувањата, на суровини од 
овој договор да се разработат и внесат во тие пла-
нови имајќи го предвид значењето на суровините за 
развојот на стопанството на земјата и обезбедува-
њето континуитет на нивното истражување. 

Член 25 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата и 'односите што се предмет на овој договор, 
како и за негови измени и дополненија. 

Член 26 
Овој договор го потпишаа претставниците на 

Сојузниот извршен совет, на извршните совети на 
собранијата на републиките, на извршните совети 
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собранијата на автономните покраини и на Стопан-
ската комора на Југославија, во соодветен број 
идентични примероци што се сметаат како автен-
тични текстови. 

Член 27 
Свој договор се објавува во ,,Службен лист на 

СФРЈ". 

5 јануари 1982 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Стојан Маткалиев, е. р. 

член на Сојузниот извршен совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина 

Божа Раковиќ, е. р. 
член на Републичкиот извршен 

совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Љубомир Коруновски, е. .р 
член на Републичкиот извршен 

совет» 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Исток Вииклер, е. р. 
член на Републичкиот извршен 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Крста Јовановиќ, е. р. 
член на Републичкиот извршен 

совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Авдул КурпејовпАс, е. р. 
член на Републичкиот извршен 

совет 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Иво Баутовиќ, е. р. 
член на Републичкиот извршен 

совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 
Баги Корољ, е. р. 

член на Покраинркиот извршен 
совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Незет Жуби, е. р. 
член на Покраинскиот извршен 

совет 

За Стопанската комора на 
Југославија, 

Страшо Христов, е. р. 
член на Претседателството на 

Комората 

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 Југо-
славија одлучува да се одликуваат 

О д СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Арсенић Стеве Стојан, Бабић-Ивковић Љубо-
мира Милица, Борковић Јована Милан, Домазет Га-
ја Саво, Јанковић Илије Божидар, Јовановић Вла-
димира Боривоје, Крџић-Савовић Стојана Милица, 
Лекић Лакића Владимир, Луковић Ж и в к а Прим. 
др Бранислав, Михајловић Сенте Светозар, Милић 
Теодора Владимир, Нинковић Павла Нада, Пауно-
вић Михајла Драгослав, Петровић Деспота Влади-
мир, Поповић-Савић Богоја Љубинка, Ра јилић-Вра-
нешевић Павла Даница, Симић Милана Радмила, 
Станић Милорада Миљко, Стевановић Панта Љ у -
бомир, Шљивовачки Спаса др Коста, Тавчар Емери-
ка Милан, Вуксановић-Вукановић Јагоша Милева, 
Жугић Ђорђа Крсто; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Антанасковић Дмитра Света, Бошковић Алек-
сандра Пејча, Булић Радивоја Драгољуб, Цуцић 

Јефта Радмило, Ђирковић-Шимраковић Сима Ста-
на, Драшковић Петра Милован, Ђукић Драгоја Ми-
лорад, Ђуретић-Ђукић Саве Милева, Ђурковић-
-Леовац Милана Стана, Перић Ђуре Марко, Грубач 
Боже Јован, Јевтић-Гутеша Петра Драгица, Кова-
чевић-Радановић Марка Драгица, Малнар Ивана 
Алберт, Михаиловић Хранислава Миленко, Мила-
чић Станка Светозар, Нешковић Алексе Дејан, Про-
дановић-Стојановић Александра Михајла, Пувалић-
-Огњеновић Павла Зора, Радојевић Благоја Рајко, 
Рајачић-Гутеша Душана Георгина, Рибар Милана 
Миладин, Ристић Арса Добривоје, Романовић Све-
толика Слободан, Ромић Крсте Крсто, Трајковић 
Јована Благоје, Васковић Алексија Божидар, Вла ј -
ковић Јована Зоран, Живанов Радована Спаса; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ ј 

Адамовић Тодора Милован, Анаста-сијевић Ва-
силија Радослав, Балов Мартина Павао, Цветано-
вић Цветка Љубомир, Чупић Живојина Милан, 
Чворовић Саве Петар, Ћук Милана Звонимир, Ђур-
ковић Јована Василије, Даутовић Николе Божо, 
Димитријевић Луке Александар, Ђорђевић Спасе 
Милан, Ђорђевић Стојана Раде, Ђорић Милоја Л а -
зар, Гајић Драгомана Александар, Глишић Милете 
Живојин, Гојковић Радована Миливој, Хрнчић-Ми-
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лисављевић Милица, Јадријевић Боже др Анте Ј ак -
шић Илије Ненад, Јевтић Драгомира Драгослав, Јо-
вановић Душана Милутин, Јовановић Љубомира Си-
ниша, Јовановић Божидара Светислав, Кобал Вик-
тора Мирослав, Коховић Видоја Р1ван, Ковачевић 
Драгољуба Тихомир, Ласић Хамида Мунир, Лазаре-
вић Божидара Дамјан, Малиши-Алексић Младена 
Десанка, Манојловић Александра Миодраг, Марин-
ковић Милутина Александар, Марковић Милеве Бо-
ривоје, Марковић Милоја Божидар, Марковић Бла-
гоја Милисав, Марковић Стаменка Влада, Михаи-
ловић Александра Драгољуб, Милић Ђорђа Мио-
драг, Милојић-Савић Раденка др Мирослава, Ми-
љаковић Стевана Радомир, Мирчетић Ђурђа Милан, 
Мирковић Миодрага Милорад, Младеновић Ж и в а -
на Божидар, Несторовић Владимира Петар, Нико-
лин Петра Лазар, Новаковић Војина Василија, Но-
восел Владимира Миодраг, Окиљевић Милана Сре-
тен, Оташевић Стојана Светомир, Павловић Вели-
мира Милош, Пејчић Ненада Јован, Петровић Сто-
јана Драган, Петровић Здравка Ђорђе, Поповић Ја -
нићија Боривоје, Радивојевић Петра Жарко, Радо-
јевић Радисава Миломир-Малац, Радосављевић Ни-
коле Андреја, Радовановић Негована Милош, Раду-
ловић Милована др Јевто, Ракочевић Ристе Здрав-
ко, Ристић Николе Србобран, Симић Замфира Мир-
ко, Станишић Николе Богданка, Стефановић Дра-
гољуба Радосав, Стефановић Драгутина Војислав, 
Шупут Данила др Милан. Таталовић Раде Ранко, 
Теодоровић Васе Петар, Тодоровић Светислава др 
Милан, Топић-Поповић Стевана Радмила, Трајко-
вић Антонија Драгољуб, Трнинић Стевана Драган, 
Васић Александра Ђорђе, Видановић Горче Нада, 
Здравковић Николе Рајко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-
НЕЦ 

Алексић-Никетић Косте Гордана, Бабић Чедо-
мира Бранимир, Бајагић Лазара Милош, Чипови^ 
Радула Настадин, Ђоровић Милосава Радован, Ћур-
гуз Бранка Миле, Димић-Рамљак Ивана Јелка, Ди-
митриј евић Будимира Драгомир, Драгановић Јована 
Стојан, Дудић-Цота Анте Марија, Ђокић Стојадина 
Миломир, Ђурић-Недељковић Александра Вера 
Џакула Петра Милан, Феликс Драгослава Миро-
слава, Гагричин Станка Благоје, Главинић Михај-
ла Мирослав, Главнинић Светозара Павле. Голубо-
вић Миломира Јовиша, Гостимир-Стојановић Бог-
дана Мапа, Хаџиахметовић Мухамеда Асим. Илић 
Симеона Лазар, Катић Живојина Живорад, Костић 
Јована Братислав, Ковачевић Милоја Никола, Куз-
мановић Љубомира Борислав. Лекић-Протић Дани-
ла Даринка. Ловрен Јове Урош, Лукић Благота Ми-
лан, Луковић Љубомира Милојко, Максимовић Си-
ме Лазо, Малишић Радоша Војислав. Марић Ђор-
ђа Драгоје, Марковић Апостола Душан, Милетић 
Столета Чедомир, Милошевић Милоша Ристо. Ми-
лутиновић Драгутина Момчило, Мирков Радослава 
Часлав; 

Митровић Светислава Владан, Момчиловић 
Владимира Стојан, Ненадовић-Исаковић Петра 
Косара, Николић Васиљка Драгољуб. Николић 
Милутина Митар, Обрадовић Васкрсија Стојанка, 
Пајић Драгојла Гојко, Пантић Стевана Милијан, 
Павловић Ђорђа Драгољуб, Перендија Јоа-
кима Ђинђа, Пешић Душана Костадин, Радојевић 
Тихомира Живко, Радовановић Светислава Милан, 
Ристановић Ристана Драгомир, Стајић Јанка Мили-
воје. Станојевић Милија Димитрије. Стевановић 
Драгомира Тихомира, Стојановић Данила Алексан-

дар, Шакић-Милутиновић Петра Јованка, Шедиви 
Чедомира Драгомир, Тодоровић Живојина Јован, 
Томић Срећка Живан, Туловић Јовице Ивко, Вла-
ховић Сава Урош, Вукасовић-Подгоршек Франца 
Паула, Живковић Војислава Живојин, Зекић-Вад-
њал Јосипа Божа ; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Александровић Милентија Милева, Алексић 
Стојана Милија, Бајић Илије Милан, Богосављевић 
Петра Милан, Боричић Јована Милош, Цветић Ос-
тоје Живојин, Чикић Анђелка Војислав, Дамњано-
вић Дамњана Митар, Давидовић-Симић Пантелије 
Ружа, Дорић-Варишић В а р и т е Марија-Анка, Ду-
њић Богдана Миодраг, Ђађић Крсте Милорад, Ђе-
довић Крста Васиљ, Емровић Ахмета Халко, Гајић 
Светолика Бранислав, Гапић-Милошезић Давида 
Надежда, Глишић Секуле Будимир, Гусинац Шери-
фа Мехо, Гвозденовић Радомира Светислав, Хла-
ић-Маришић Петра Марица, Илић Манасија Стоја-
дин, Илић Драгутина Светозар, Јаковљевић Љубо-
мира Богдан, Јанковић Зарка Драгослав, Јелић Сте-
вана Никола', Јеремић Александра Радомир, Јеро-
тић Данила Томислав, Јокић Милована Велимир, 
Јовановић Милутина Чедомир, Јовановић Исаила 
Миодраг, Јовановић Драгомира Живорад, Јовић Ми-
лисава Јован, Калуђеровић-Томашевић Милоша На-
дежда, Карајовић Богољуба Живорад, Китановић-
-Суботин Војина Јулка, Коларевић Војимира Мио-
драг, Костић Драгомира Добривоје, Ковачевић , Љу-
бомира Властимир, Ковачић Габријела Богдан, Кр -
кобабић Стевана Јован, Крстић Јована Драгиша, 
Крстић Александра Момир, Лазаревић Славка Рат-
ко, Лазић Милана Радоје, Лекић Милете Чедомир, 
Лекић Драгомира Предраг. Лишанин Јеротија Пе-
тар, Лугоња Косте Лука, Љубичић Станимира Ра-
дисав, Максимовић Владете Драгољуб. Манчић-Јо-
вић Станка Радмила, Манојловић Јована Драгиша, 
Марјановић Живојина Милан. Марковић Алексан-
дра Душан. Марковић Светозара Светолик, Мила-
димовић Видојко Радомир, Миленовић Радомира Ду-
шан, Милиновић Јове Славко, Милојевић Љубоми-
ра Боривоје, Милојковић Добросава Бранко, Мило-
радовић Милосава Богомир, Миловановић Радиса-
ва Милош. Миловановић Милорада Радомир, Милу-
тиновић Јеремије Илија, Миљковић Милојка Мла-
ден, Мирјачић-Боровинић Николе Мируна, Мирко-
вић-Јаковљевић Јакова Мара, Мишић Таска Бо-
жидар, Митић-Топаловић Миливоја Емилија, Мит-
ровић Михајла Новица, Му е Марка Делија, Недељ-
ковић Властимира Љубиша. Несторовић Драгољу-
ба Рајко. Ницовић Жарка Мирко, Николић Драгу-
тина Грујо. Николић Боривоја Милица, Николић 
Милисава Петар, Николић Гаврила Велимир, Ни-
шавић-Гргуревић Василије Милка, Пауновић-Цви-
јановић Јована Драгица, Пауновић Јована Станко, 
Павићевић Ивана Велимир, Павловић Стевана Де-
санка, Павловић Радивоја Милутин, Перић Живка 
Михајло. Петровић Јеленка Александар, Петровић 
Родољуба Драгољуб, Петровић Станимира Миладин, 
Петрушевски Антанаса Милан, Попадић-Зулић Ан-
тона Марија, Рабасовић Драгутина Сретен, Радисав-
чевић Милојка Петар, Радивојевић Милутина Да-
нило, Радмиловић-Милић Михајла Персида, * Радо-
јичић Божидара Милашин, Ражић Новака Сава. 
Салковић-Катић Паје Божица, Савић-Петровић 
Живана Катарина. Сејфић Сефо Елмаз, Спасевски 
Борисава Богољуб, Станковић Светозара Милош, 
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Стекић Живојина Ненад, Стековић Велимира Пред-
раг, Стевановић Милорада Драгослав, Стој а дико-
вић Павла Антоније, Свирчевић Томе Павле, Тадић 
Милана Илија, Танасковић Миленка Дражимир, 
Тешић Макеви је Јован, Тимоти јевић Милована Ра-
дивоје, Тонић Симона Владимир, Топић Михајла 
Витомир, Тошић Сима Станиша, Трајковић Илије 
Милосав, Трхуљ Абдулаха Исмет, Васовић Михаи-
ла Тодор, Весковић Радојице Веселин, Влаховић 
Николе Јован, Вукосављевић Станоја Десимир, Зе-
чевић Максима Бошко, Живковић Драгутина Ни-
кола, Вељановић Настић Драгослава Мирослава; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата .на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воена-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО- СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Соколовић Миленка Зоран; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ацић-Рожђаловски Властимира Олга, Алексић 
Давида Љубомир, Алексић Новака Живан, Андонов 
Стојана Рангел, Андовски Димче Андон, Андрејев-
ска-Јањић Вукашина Добрила, Анђелковић Стани-
мира Градимир, Аничић Раденка Душан, Антић 

Бранислава Страцимир, Антонијевиќ Драгомира 
Будимир, Аранђеловић Добривоја Милутин, Атана-
с о в и ћ Сибина Бранко, Аврамовић Милијана Ми-
лан, Аврамовић Добросава Милорад, Аврамовић 
Велизара Слободан, Бачаревић Илије Милан, Ба-
нић Љубомира Ђорђе, Батрићевић Петра Миодраг, 
Беговић Радисава Рредраг, Бекчић Марка Душан, 
Беловуковић Милорада Добривој, Бережнов Гаври-
ла Владимир, Бихорац Тахира Јонуз, Бјелица Љу-
бинка Васо, Благојевић Витомира Александар, Бла -
гојевић Будимира Драгомир, Богданић Стевана Ми-
лан, Богдановић Ђуре Милан, Богдановић-Стој ко-
вић Јосифа Вукосава, Богићевић Душана Милош, 
Богићевић Радивоја Миодраг, Богићевић Мике Ра-
дован, Борчанин Божидара Дарко, Бошковић Јо-
вана Владислав, Бошњаковић Тодора Петар, Божић 
Марка Светозар, Божиловић Владимира Божидар, 
Божиновски Милана Чедомир, Брајковић Благоја 
Радмила, Бранковић Златомира Момчило, Братић 
Антона Томислав, Букоња Добросава Слободан Д а -
кић Илије Миодраг, Цветковић Милана Љубивоје, 
Цветковић Светислава Милован, Цветковић Божи-
дара Мирослав, Цветковић Данче Стојан, Цветко-
вић Драгутина Светислав, Чолић Милоша Живан, 
Чунковић Јована Мирко, Чворовић Борисава Нема-
ња, Ћендић Милоша Душан, Ћирица .Станимира 
Миодраг, Ћирић Радисава Чедомир Ћирић Крсте 
Живко, Давидовић Радована Милоје, Димитрић 

Владимира Светомир, Димитриј евић Миодрага 
Момчило, Добрић Глигорије Љубомир, Додић Ду-
шана Јордан, Дојкић Петра Бранислав, Дрманац 
Јевђе Живко, Дуловић Миленка Мијат, Душкић 
Марка Милан, Ђачић Милоша Милоје, Ђекић Ви-
томира Љубомир, Ђорђевић Војислава Серафим, 

Ђорђевић Спира Станимир, Ђорђевић Светислава 
Томислав, Ђукнић Миленка Миодраг, Ђурђевић 
Драгомира Чедомир, Ђурђевић Станоја Миодраг, 

Ђуричић Милутина Будимир, Ђуричић Ђурђа 
Живко, Џунић Вукашина Добривоје, Гајић Вељка 
Ђура, Гаврић Мирка Борислав, Глепгчић Влада 
Владимир, Глигорић Милоја Ненад, Горчић Ђорђз 
Риста, Гошић Витомира Боговид, Грашић Драгосла-
ва Љубодраг, Гроздановић Живојина др Драгиша, 
Грубић-Коловић Богољуба Милица, Грбовић Дра-
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гомира Милорад, Игњатовић Вујадина Милан, Иг-
њатовић Борисава Златомир, Илић Митра Милутин, 
Илић Алексе Никола, Исаков Јована Зорка, И с л а -
мовић Азира Емин, Ивановић Симе Блажо, Ивано-
вић Милана Будимир, Ивановић Владимира Илија, 
Ивошевић Стевана Наталија; 

Јаковљевић Стјепана Петар, Јаковљевић Ни-
коле Спасоје, Јанковић Миладина Благоје, Јанко-
вић Добривоја Драгослав, Јанковић Живојина Гвоз-
ден, Јанковић Милана Иван, Јанковић Радојице 
Миодраг, Јанковић Радивоја Синиша, Јеремић Ж и -
вана Душан, Јеремић Јеремије Милисав, Јеринић 
Превислава Србољуб, Јерко Антона Недељко, Јев-
тић Стојадина Будимир, Јевтић-Вујичић Милована 
Душанка, Јевтић-Матовић Властимира Лепосава, 
Јевтић Данила Синиша, Јоцовић Милосава Милија, 
Јокић Сретена Слободан, Јокић Војислава Свети-
слав, Јовановић Радојице Александар, Јовановић 
Сибина Александар, Јовановић Видосава Добросав, 
Јовановић Михаила Душан, Јовановић Драгомира 
Јован, Јовановић Милована Јован, Јовановић Ве-
лимира Михаило, Јовановић Божидара Миливоје, 
Јовановић Светислава Мирослав, Јовановић-Ђор-
ђевић Ђорђа Оливера, Јовановић Миљка Радивоје, 
Јовановић Радића Радослав, Јовановић Васа Сава, 
Јовановић Чедомира Славко, Јовановић Добросава 
Томислав, Јурић Станка Душан, Каитовић Бранка 
Љубиша, Кнежевић Борисава Радивој, Којадино-
вић-Гачић Боривоја Радмила, Констадиновић Бог-
дана Тома, Копривица Радована Милосав, Косовац 
Стеве Раде, Костадиновић Луке Младен, Костади-
новић Вуле Предраг, Костадиновић Трифуна Васи-
лије, Р1остић-Стефановић Спасоја Милица, Кова-
чевић Живојина Милорад, Ковачевић Славка Оли-
вера, Ковачевић Војина Страин, Ковић Светислава 
Обрад, Крковић Драгана Јован, Крофлин-Рафаило-
вић Животе Милена, Крпић Миливоја Љубодраг, 
Крстевски Анђела Игњат, Крстић Гавре Љерка, 

Крстић Драгољуба Радомир, Крстић Зарија Стани-
мир, Крстић Светислава Томислав, Крстић Стани-
мира Векослав, Крстић Александра Веселин, Кру-
нић Милована Момчило, Кузмановић Агатона Вик-
тор, Ламбрин Крсте Светозар, Лазаревић Златоми-
ра Богољуб, Лазаревић Станимира Душан, Лазаре-
вић Љубомира Миодраг, Лазић Александра Бого-
љуб, Лазић Војислава Милојко, Лазић Светолика 
др Мирољуб, Лазић Милоја Радован, Лазић Драго-
љуба Славко, Лукић Драгића Илија, Лукић Свети-
слава Веселин, Луковић Михаила Влада, Љубић 
Тодора Велин, Љујић Милуна Томислав, Максимо-
вић Обрена Добривоје, Максимовић Милорада Зо-
ран, Манчић Љубомира Александар, Мандић Цвејо 
Здравко, Марић Спасоја Милован, Маринковић 
Александра Живомир, Марјановић Петра Момчило, 
Марјановић Радивоја Велибор, Марјановић Алек-
сандра Живорад, Марковић Милована Богољуб, 
Марковић Милутина Боривоје, Марковић Станими-
ра Драгиша, Марковић Марка Милољуб, Марковић 
Миленка Негослав, Марковић- Радојка Радојле, 
Марковић-Живковић Драгољуба Верослава, Мар-
ковић Милосава Живорад, Мартаћ Славка Радован, 
Мартиновић Милоша Љубица, Матић Видоја Деси-
мир. Матовић Душана Милош, Медан Николе Вељ-
ко, Мехмед Јонуза Ћемал, Мићић Новака Драгић, 
Михаиловић Љубисава Душан, Михајловић Душана 
Драгољуб, Мијић Божидара Драгић, Милавец Јоси-
па Венцислав, Миленковић Драгољуба Добривоје, 
Миленковић Милутина Томислав, Милетић Бошка 
Хранислав, Милић Драгољуба Радмило, Милићевић 
Властимира Дамњан, Милићевић Ранђела Живојин, 
Милинковић Марка Радивоје, Миливојевић Драго-
љуба Витомир, Милојковић Милије Владимир, Ми-
лосављевић Благоја Милош, Милосављевић Денче 
Живана, Милошевић-Обрадовић Радоша др Љиља-
на, Миловановић Милована Драгомир, Миловано-
вић Драгољуба Јован, Миловановић Милована Ми-
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лорад, Миловановић Здравка Милован, Милутино-
вић Петра Светомир, Миљаковић Радисава Радул, 
Минчић Станимира Груја, Минић Максима Мирко. 
Мирановић Луке Светозар, Мишић Владимира На ј -
дан, Митић Милана Чедомир, Митић Благоја Ста-
менко, Митић Станка Зарије, Митровић Јеврема 
Душан, Митровић Чедомира Милорад, Митровић 
Љубомира Петар, Митровић Видоја Војислав. Ми-
тровић Јована Злата, Миздрак Милутина Гојко, 
Младеновић Јеленка Арсеније, Младеновић Вели-
мира Љубомир, Младеновић Благоја Владимир, Мој-
силовић Вукомана Милојко, Мрдаковић Тихомира 
Милосав, Мунитлак Добросава Радољуб; 

Недељковић Вукмана Добросав, Недељковић 
Радише Радован. Ненадић Драгише Алекса, Нена-
довић Здравка Богољуб, Ненић-Радосављевић Пе-
тра Анђелка, Нешић-Стаменковић Тихомира Ле-
посава, Нешић Алимпија Радиша, Нешковић Милу-
тина Милорад, Николић Петра Борисав, Николић 
Петра Чедомир, Николић Лазара Драгослав, Нико-
лић Драгомира Душан, Николић Чедомира Храни-
слав, Николић Љубомира Јелесије, Николић Флоре 
Јован, Николић-Милосављевић Милутина Радинка. 
Николић Живорада Живко, Новаковић-Поповић 
Живана Радмила, Његован Душана Бранко, Обра-
довић Драгомира Душан, Обрадовић Илије Никола, 
Обрадовић-Павићевић Милинка Радмила, Остраћа-
нин Драгомира Бранислав, Пајовић Живорада То-
мо, Пантелић Драгољуба Миодраг, Пантић Ђурђа 
Миодраг, Павковић Милана Александар, Павлиће-
вић Стевана Момир, Павловић Обрена Драгиша, 
Павловић Радосава Јован, Павловић Цветка Панте-
лија, Павловић Јанка Радојко, Павловић Деспота 
Владимир, Пажин Миће Мирко, Перић Божидара 
Драган, Перић Милорада Живота, Перичић Лазара 
Софија, Перовић Љубисава Будимир, Пешић Ди-
митрија Миодраг, Петковић Светозара Душан, Пет-
ковић Драгутина Милован, Петковић Љубомира Пе-
тар, Петровић-Петронијевић Милана Десанка, Пе-
тровић Будимира Никола, Петровић Милорада Рат-
ко, Петровић Миленка Славко, Петровић Добросава 
Војислав, Петрушић Милића Радомир, Плечић 
Благоја Паун, Попадић Драгутина Владислав, По-
пов Велимира Љубивоје, Поповић Јована Бот*сав. 
Потић Александра Р-о^^^Б ТЈ™-^ -
драг, Пуљевић-Весић Стевана др Ђурђина, Пузић 
Богољуба ОстоЈа, Раденковић 
Радоичић Ђорђа Божидар, Радојчић Бранка Ж и -
ван, Радојевић Стевана Тихомир, Радојковић Ж и -
воте Бранислав, Радосављевић Миладина Богољуб, 
Радовановић Спасоја Лазар, Радовановић Алексан-
дра Милан, Радовановић Цвијетина Перо. Радова-
новић Милоша Радивоје, Радовановић Боривоја 
Радомир, Радујевић Војислава Радојица, Ранчић 
Радојице Мирко, Рајчић Владимира Живка, Рајко-
вић-Ракић Страхиње Јелика, Ракић Будимира 
Драгољуб, Ракић Јована Јевта, Ракић Момчила 
Жарко, Ранђеловић Алексе Чедомир. Ратковић 
Милоја Милосав, Ринчић Владимира Петар, Рис-
тић Момчила Рддош, Ристић Љубе Станоје, Росић 
Светолика Миломир, Росић Богољуба Живорад. 
Рождојевац Фрање Александар, Рутић Александра 
Радослав; 

Савељић Драгише Новак, СЈавић-Овечкин Ма-
рина Марија. Савић Константина Миломир, Савић 
Световида Огњан, Савић Миодрага Томислав, Савић 
Душана Живко. Савкић Живојина Живота. Савко-
вић Драгољуба Дојчило, Симеуновић Драгомира 
Славко, Симић Милосава Здравко, Симовић Миљка 
Гојко. Симовић Милорада Јован Симовић Павла' 
Стојан. Славковић Живојина Радивоје, Смиљанић 
Тадије Радован, Смиљанић Хаџи-Пешић Стојанка. 
Спахић Елмаза Хајро. Спасенић Дамјана Борисав. 
Спасић Милисава Обрад. Спасић-Тодоровић Радоја 
Сида, Спасојевић Стојана Будимир. Спасојевић 
Драгомира Живорад. Срећковић Драгомира Алек-
сандар, Станић Момира Раденко, Станичић Драго-

слава Љубомир, Станишић Душана Александра, 
Станишић-Војиновић Бранка Љубица, Станковић 
Милана Цветко, Станковић Стојана Јордан, Стан-
ковић Трајка Радосав, Станојевић Ђорђа Арсеније, 
Станојевић Стевана Драгиша, Станојевић Стојана 
Драгољуб, Станојевић Обрена Душан, Станојевић 
Јеремије Радосав, Станој ловић Радомира Војислав, 
Стефановић Добривоја Станоје, Стевановић-Јаков-
љевић Милорада Даница, Стевановић Добривоја 
Милутин, Стевановић Братислава Живадин, Стоиљ-
ковић-Михајловић Миливоја Загорка, Стојанић Ву-
комира Драган, Стојановић-Поткоњак Јована Ани-
ца, Стојановић Станка Марјан, Стојановић Добри-
воја Предраг, Стојић Божидара Љубомир, Стојиће-
вић Обрада Предраг, Стојковић Илије Живојин, 
Стокановић Душана Бранислав, Страхинић Бошка 
Мр Милун, Стризовић Миливоја Слободан, Ступић 
Бошка Мирослав, Судимац Станоја Миленко, Ша-
бан Марка Душан, Шапоњић Јеврема Недељко, 
Шарчевић Вука Миљан, Шипић Добривоја Љуби-
воје, Шкрба Трифуна Милорад, Шкулић Станка 
Бранимир, Тацковић Алексе Бранислав, Танасковић 
Милана Милорад, Тасић Боривоја Илија, Тасић 
Милоша Синиша, Тасић Тодора Живко, Теодоро-
вић Славка Живан, Теофиловић Душана Радул, 
Теокаревић Ђорђа Слободан, Терзић Василија Ж и -
ворад, Тимотић Милорада Милан, Тиосављевић Ри-
сима Владан, Тодић Дамјана Милорад, Тодоровић-
Милетић Александра Олга, Тодоровић Светолика 
Предраг, Тодоровић Милана Тодор, Тодоровић-Тшр-
јаковић Обрада Живка, Тодосијевић Милорада Ми-
љурко. Топаловић Петра Матија, Тошев Спасена 
Тодор, Трајковић Андрија Петко, Травица Ивана 
Гојко, Трифуновић Живој рта Сретен; 

Ујлаки Фрање Фердинанд, Урошевић Владана 
Живојин, Бајагић Николе Стево. Вандоро Андрије 
Владимир, Васић Драгише Миломир, Васић Петра 
Живорад, Василић Чедомира Владимир, Васиљевић 
Бошка Жарко, Величковић Душана Коста, Вели-
сављевић Василија Павле, Берле Ђорђа Владимир, 
Веселиновић Милована Драгутин, Вешковић Мило-
ша Момчило, Вићентијевић Милоша Јелица, Вида-
ковић Милорада Драгољуб, Видановић Илије Миро-
слав, Владић Станка Радивоје, Влајковић Цветина 
Недељко, Војиновић Стој мена Драгољуб, Вучковић 
Ђорђа Богдан, Вучковић Радосава Вукадин, Вуја-
ковић Милоша Дане, Вукадиновић Ратка Јордан. 
Вуканић Милоша Светислав, Вукашиновић Љубин-
ка Здравко, Вуковић Драгића Боривоје, Вуковић 
Младена Радомир, Вуксановић Драгомира Јован, 
Вуксановић Богољуба Радисав, Зарковић Луке Ми-
лорад, Збућковић-Ђорћевић Милована Радмила. 
Здравковић Чедомира Борко. Здравковић Цветана 
Момчило, Здравковић Милутина Радослав, Зечевић 
Драгослава Славиша, Зекић-Абдагић Ибрахима 
Аземина, Зељић Душана Миодраг, Златковић Сте-
вана Богољуб. Жакић Михаила Павле, Жарковић 
Богољуба Драгослав. Живановић Ратомира Бори-
сав, Живановић Душана Драган. Живановић Ми-
хајла Милан, Живановић Чедомира Радмило, Ж и в -
ковић Живорада Борислав, Зарић-Броћић Милади-
на Вера, Селенић Божидара Драгивој; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концептот ата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ђаковић Николе Милосав. Лукић Драгомира 
Бранислав, Предолац Војислава Љубисав; 
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— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Авакумовић Милана Андрија, Белаћевић Сто-
јана Богдан, Бојић Димитрија Михаило, Божовић 
Миленка Миладин, Димитриј евић Недељка Драго-
слав, Драгићевић Милована Јован, Губеринић Ми-
лоја Мирјана, Илић-Терзић Милије Бисерка, Ива-
новић Милана Милош, Ивезић Миодрага Драги, Ј а -
ковљевић Милована Младен, Јелић Николе Драган, 
Јовановић Радована Радош, Клипа Светозара Ду-
шан, Марковић Стевана Лазар, Марковић Илије 
Милорад, Матовић-Дашић Милева, Милић Сибина 
Радосав, Милићевић Миливоја Владислав, Милоше-
вић Драгана Миливоје, Мирковић Живојина Љу-
биша, Момић Косте Милан, Недељковић Недељка 
Бранко, Новаковић Станимира Миодраг, Пантовић 
Милорада Обрен, Пејић Милосава Миодраг, Петро-
нијевић Љубомира Милорад, Петровић Станоја Ж и -
вота, Писић Николе Борисав, Радојковић Лазара 
Владета, Сантрач Симе Мирко, Савић Станимира 
Драгиша. Савковић Ивана Милован, Синђелић-
-Алимпић Витомира Десанка, Славковић Љубе 
Мирко, Спасојевић Светомира Милан, Сретеновић 
Сава Звонимир, Степановић Живорада Тодор, Стој-
нић Ђурђа Миломир, Шербула Боже Веселко, Томић 
Чедомира Владимир, Топаловић Мијаила Слободан, 
Тривић Марка Бошко, Тврдишић Вукосава Никола, 
Весковић Милана Бранко, Вујичић Вујице Буди-
мир, Вукосављевић Милана Милош, Вуковић Ра-
домира Андрија, Зарић-Димитриј ев ић Драгослава 
Милена,-Жив ковић-Лу ковић Живадина Олга; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андрић Велише Миодраг, Анђелковић-Цветић 
драгослава Мирослава, Арсеновић-Петровић Павла 
Косана, Аврамовић Богдана Радомир. Берановић 
Светозара Војислав, Богдановић Љубише Јован, 
Богићевић Андреје Драган, Богуновић Андреје Ми-
лан, Цакић Мајдана Илија, Цакић-Поповска Тодо-
ра Видосава, Цалић Јована Томислав, Цоцовић 
Ђорђа Владимир, Цветић Предрага Мирољуб, Ћен-
Јгић Вуколе Мијалко, Ћертић Аранђела Милутин, 
Ћирић-Димитриј евић Вукашина Марица, Чубрило-
-Латов Косте Светлана, Дакић Душана Драгица. 
Девић Тихомира Слободан, Димитријевић Милора-
да Љубиша, Димитриј евић-Дивић Николе Манд а. 
Димитријевић Димитрија Стојан, Динчић Николе 
Петар, Дорословац Тимотија Јелка, Дубоњац Луке 
Слободан, Ђаковић Јована Бошко, Ђорђевић Сми-
ље Славољуб, Ђорђевић Костадина Тадија, Ђурђе-
вић Младена Стеван, Ђурић Радована Милован. 
Ђурић Станимира Властимир, Ђурић-Јевтић Бог-
дана Здравка, Џамић-Ђорђевић Милана Драгосла-
ва, Лунић Светозара Новица, Гајић Милисава Вла-
да, Грчић Милутина Милош, Илић-Ивановић Бо-
жидара Крстина, Илић Стојана Обрад, Ивановић 
Борислава Миодраг, Јаковљевић Радована Љуби-
ша, Јанковић Владимира Миодраг, Јанковић Крс-
тивоја Златомир, Јелисавчић-Нешковић Стевана 
Радмила. Јовановић Тиосава Веселин, Јовичић Вла-
димира Милан, Качаревић Пауна Милић, Кандић 
Милорала Миодраг, Катић Животе Момчило, Кне-
жевић-Илић Божидара Косара, Коларић Крстивоја 
Владимир, Коларски Петра Милан, Кораћ Анђелка 
Јован, Костић Сотира Богољуб, Костић Бранислава 
Миливоје, Костић-Гошић Благоја Негосава, Костић-
-Ранчић Богољуба Владислава, Ковачевић Миро-
слава Милош, Ковачевић Миле Славко, Крстић 
Милутина Божидар, Крунић Славка Синиша, К у -
кић Пере Раде, Лазић Драгана Бранко, Лекић Ми 

ливоја Ленка, Ловчевић Драгутина Михаило, Лу-
кић Станислава Светислав; 

Максимовић Михајла Драгиша, Маљковић То-
дора Душан, Марић Маринка Боривој, Марић Ра -
дише Славко, Маринковић Војислава Бранислав, 
Марјановић Љубише Драгиша, Марковић Здравка 
Милош, Марковић-Игњатовић Живомира Станица, 
Машић-Николић Драгослава Бисерка, Матић Ми-
линка Томислав, Матовић-Гавриловић Радована 
Даница, Мичић Ђорђа Никола, Михаиловић Мио-
драга Андрија, Михајловић Живадина Радиша, Ми-
јушковић Митра Ристо; Миладиновић Велимира 
Милосав, Милашиновић Олга Милка, Милчић-Бог-
дановић Милоша Констатин , Миленковић Станка 
Стојан, Милетић Милуника Раденко, Милев Нико-
ља Мила, Миличевић Божидара Светислав, Мили-
војевић Момчила Десимир, Милосављевић Божи-
дара Сава, Милошевић Чед9мира Милан, Милоше-
вић Радивоја Милош, Милошевић Ж а р к а Миодраг. 
Милошевић Душана Владимир, Миловановић Бо-
рислава Миодраг, Миловановић. Димитрија Петро-
није, Милутиновић-Гајић Душана Смиљана, Минић 
Светолика Милосав, Митровић Богосава Станко, 
Митровић В. Светислав, Младеновић Петра Славо-
љуб, Момчиловић Светислава Светомир, Неђић М. 
Богољуб, Негић Драгослава Милован, Нешовановић 
Драгише Мирјана, Николић Ратка Будимир, Нико-
лић-Милатовић Лабуда Радмила, Николић Ивана 
Властимир, Нинковић Милана Милосав, Обрадовић 
Радована Татомир, Опачић Јандре Чедо, Пајовић 
Милоша Јовица, Пантелић Миодрага Павле, Пан-
тић Радивоја Драган, Павловић Трајка Хранислав, 
Павловић Војина Милоје, Пејчић Миодрага Драган, 
Пешић Светислава Драган, Пешић Владимира Сто-
јадин, Петковић Славољуба Живорад, Петровић 
Живојина Љубиша, Петровић Радомира Љубодраг, 
Петровић Љубише Милорад, Петковић Будимира 
Слободан, Поповић Ђенадија Јелена, Поповић Све-
томира Мирослав, Прекић Анте Павле, Прељевић 
Милована Милорад, Прлина Јове Предраг, Прву-
ловић Радоја Драгиша, Радивојевић-Ћурчић Јанаћ-
ка Лепосава, Радулов-Гајић Богдана Живанка, Р у -
менић Александра Милан, Рус Милоша Радивоје. 
Салапура-Чилоћ Павла Добрила, Савић Столе Во-
јислав, Секулић Ђорђа Момчило, ^Симовић Алек-
сандра Душан, Солунац Драгољуба Радомир, Сре-
теновић Милана Бранислав, Сретеновић Новице 
Братислав, Стакић Уроша Милијан, Станчић Слав-
ка Милош, Станимировић Милорада Драгутин, 
Станковић-Станковић Борислава Миломирка, Ста-
ној евић-Добросављевић Александра Гордана, Стар-
чевић Крстивоја Ратко, Стефановић Божидара 
Часлав, Степановић Живослава Борислав, Стојић 
Живадина Душан, Стојковић Живојина Радојка, 
Шимић Стевана Јован, Шобић Војислава Живорад, 
Тадић Цветана Милан, Талијан Војислава Момир, 
Танасковић Филипа Добрица, Тењи-Газибара Пав-
ла Бранислава, Тодоровић Александра Иван, То-
мић Луке Душанка, Томић Милоша Радоје, Триј ић 
Раденка Драгана. Велимановић-Јанковић Милана 
Милојка, Вемић Радојка Радивоје, Видић Миодра-
га Добривоје, Вујановић Ненада Момчило, Вуковић 
Антонија Илија, Вуковић Љубан Борислав, Вуле-
тић Живадина Љубомир, Вуловић Милојка Срећко, 
Зечевић Добривоја Милош, Зорнић Мурата Нусрет, 
Зрнић Алексе Илија, Живановић Петра Томислав, 
Живковић Радомира Живорад; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бабић Владимира Милорад, Бабић Радомира 
Ратко, Чорбић Мирослава Љубиша, Димитријевић 
Стојадина Радивоје, Филиповић Милоша Миливоје, 
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Кораћ Вукомана Радован, Костић Миодрага Радо-
слав, Радој инић Милана Никола, Рафајловић Цвет-
ка Милош, Стојановић Станка Раде, Вучковић Ми-
лорада Борисав; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Вилимоновић Богосава Љубинко. 

Бр. 41 
21 мај 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

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 одликуваат: 

— за особени заслуги во работата на преведу-
вање на книжевни дела и на проучување и попула-
ризација на југословенската книжевност, со што е 
направен значаен придонес на унапредувањето на 
научната и културната соработка помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и На-
родна Република Полска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Marija Krukovska-Zelinjska Halin-a Kalita, Dr 
ab. Jan Vjezbicki, Prof. Adolf Ciborovski, Dr Henrik 
Batovski. 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Danuta Strasinjska-Cirlic, Dr Tadeus Polak. 

Бр. 71 
13 август 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

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 одликуваат: 

— за особени заслуги во развивањето на стопан-
ската соработка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Сојузна Република Германија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Д-р инг. Hans Wilhelm Liebherr. 

Бр. 83 
30 септември 1981 година . 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

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-
в а е одлучува да се одликува 

— за заслуги врз унапредувањето на соработ-
ката во областа на медицинските науки и развива-
њето за пријателските односи помеѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Австрија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Prof. Alfred Kratochwil. 

Бр. 86 
9 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството н-а СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

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 во Народноослободителната борба 
и развивање на соработката и пријателските одно-
си помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Италија 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ И СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Giovani Perrone. 

Бр. 87 
9 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 
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У К А 3 

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 одликуваат: 

— за особени заслуги во развивањето на сора-
ботката и пријателските односи помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 

Република Италија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Battista Reggio-Gatto, Giovani Geminiani; 

— за заслуги во развивањето на соработката 
и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Република 

Италија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Buoro Alessandre ,Aldo Gandola, Corrado Bonato. 

Бр. 88 
9 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕКАТЕЛСТВОТО 
ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛР1КА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Махмудбеговиќ ^Хасана Зиј ах; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Балић Сулејмана Ибрахим, Комадина Илије 
Стево; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Чермељ Ивана Јоже, Ђоновић Ђуре др Чедомир, 
Ђурковић Беатовић Стева др Јулка, Граховић Хаса-
на Хемо, Одановић Салиха Расим, ПетановР1ћ Гав-
рила Марко, Та лакић Сулејмана Мухамед, Видмар 
Виктора Драгутин, Вујић Љубо Слободан, Вукоје 
Лазара Петар; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Хаверић Зејнила Шућо, Ке ј жар Јосипа Иван, 
Недимовић Михајла Мићо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Миљковић Ибро Слободан, Муртић Сејде Хусе-
ин, Сердаревић Лебида Кемал, Стевић Милоша Бран-
ко, Стипић Марка Никола, Шкојо Николе Стипе, 
Шоша Зулфе Мухамед, Трифковић Спасоја Михај -
ло, Тривунић Милана Ђорђе, Врцељ Тодора Андри-
ја, Вујовић Митра Милорад; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Азиновић Николе Мирко, Билић Јаке Недиљко, 
Бјелица Данила Саво, Благојевић Тиосава Милорад, 
Цимеша Паје Милан, Ћеримагић Фазли је Хамид, 
Делић Ма ти ј а т и ћ Стјепана Мира, Додеровић Јевре-
ма Милета, Гагић Карталија Предрага Мирјана, Ха-
нић Суљо Мухамед, Хајдаревић Сма је Рамо, Хољан 
Дерве Бего, Јовановић Ивана Дујо, Јурић Башић 
Бећира Асима. Јурић Стјепана Смиљан, Комадина 
Јарић Петра Јелена, Косић Миле Раде, Лукић Дој-
чина Јово, Месарић Мате Томислав, Миљковић Ха-
сана Алата, Миљковић Ибре Осман, Миљковић Се-
дић Мехмеда Шефика, Мржљак Ибра Емин, Мусте-
данагић Алије Мухарем, Настић Љубомира Жарко, 
Новаковић Илије Милан, Омеровић Имамовић Мехе 
Зумрета, Опрашић Хасиба Асим, Овчина Јаребица 
Нумана Хабиба, Пајазетовић Бенковић Марка Јеле-
на, Паламета Ђуре Илија, Пашагић Махмута Ћ а -
мил, Павлиновић Медвед Јуре Јелена, Пехар Хоф. 
Карла Адела, Пехлић Миљковић Ибре Бајрама, 
Пехлић Салиха Ибрахим, Плакаловић Богдана Ро-
са, Праљак Симуна Мијо, Радивојевић Михајла Мар-
ко, Реџић Суље Мемага, Ристић Радисава Драго, 
Рустембеговић Ибрахима Мухамед, Селман Капета-
повић Але Медиха, Схорш Јосипа Иван, Сочо Мех-
меда Абдуселам, Стевановић Риста Петко, Шеј танић 
Мује Ибро, Шермент Јосипа Антон. Шкрба Коста 
Манојло. Шпаго Мустафе Мумин, Топић Ријавац 
Јосипа Људмила, Топић Сулејмана Осман, Трнинић 
Милоша Десанка, Убипарип Вида Слободан, Вранац 
Расима Салко, Врећа Јовичевић Петра Наталија, 
Вујовић Надрамија Пескал Драгица, Зечевић Јове 
Мирко; 
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— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на военостручните знаења и 
борбената готовност на нашите граѓани -

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Брковић Мате Веселин, Гашпаровић Милана Пе-
тар, Гулан Тривуна Никола, Јовић Данила Душан, 
Кебат Боже Вилко, Огњеновић Спасоја Радош, Ока-
новић Хашима Мехмед, Радан Новице Миленко, Зу-
канчић Ибрахима Незир; 

за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Харбаш Цанић Абде Џемила, Латинчић Обрада 
Невенка, Медвед Орељ Војина Љиљка, Па јањетовић 
Мехе Бајро, Пехлић Салиха Хасан, Петровић Мило-
рада Саво, Вељачић Алије Сафет, Жалић Бегановић 
Хусеина Фатима; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ахатовић Неџиба Мустафа, Анушић-Ћулибрк 
Марка Анкица, Балић Ху се Хамид, Цвијић Давида 
Раде, Чечура Велимровић Милоша Милак, Делић 
Хусеина Рамо, Делић Заима Шериф, Ђогић Селима 
Селим, Ерзумлић Јусуфа Шахсена, Граховић Грахо-
вић Фехе Мејра, Хаџимаховић Алије Един, Јаничић 
Васа Данило, Кљајић Војина Милан, Кочић Предо-
јевић Михајла Стоја, Крнета Пере Милка, Кудић 
Арифа Омер, Латиновић Милутина Рајко, Лукић Ни-
коле Анкица, Марковић Марка Љубиша, Матић Јозе 
Стјепан, Месарић-Кршић Мирјана, Мијатовић Петра 
Даница, Миљковић Хусеина Хасан, Мустеданатић 
Хусеина Але, Окановић Анте Невенка, Омерагић Ха-
сана Суљо, Орлић Боже Томислав. Остојић Ристе 
Миле, Па јањетовић Хашима Месуд, Пајазетовић Са-
лиха Смаил, Пека Драге Звонимир, Пурић Аоифа 
Сеад. Рамић Мехмеда Мухамед, Реџић Суље Емин, 
Сабљаковић Хасиба Зухдија, Самарџић Хасана Ха-
мед, Сарић Николе Петра, Шабић Хасе Исглет, Ше-
хић Назифа Џафер, Штулановић Ахмета Рамо. Та-
баковић Џемала Фадил, Трикић Косте Душанка, 
Тркуља Јосипа Драган, Ункић-Шабић Мухамеда 
Суада, Валентић Николе Драган, Вуковић Адема 
Мујо, Замаклар Стеве Милан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
врз општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Челебић Арифа Фикрет, Диздаревић Сулејмана 
Мерсед. 

Бр. 91 
19 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

49. ЗакоН за Тарифата на сојузните админи-
стративни ТСАКСИ — — — — — — 101 

50. Закон за покривање на каматите и на 
другите трошоци настанати по основа на 
задолжувањата на Народната банка на 
Југославија во странство заради обезбеду-
вање на ликвидноста на Југославија во 
плаќањата со странство — — — — НО 

51. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за прометот на стоки и услуги со 
странство — — — — — — — — 110 

52. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за вршење на стопански дејности во 
странство — — — — — — — — 114 

53. Закон за измена и дополнеше на Зако-
нот за обезбедување средства за финанси-
рање на инвестиционите работи во доли-

, ната на реката Бели Дрим — — — — 119 
54. Закон за измена и дополнение на Зако-

нот за задолжување на Народната Банка 
на Југославија во странстго заради обез-
бедување на ликвидноста н? Југославија 
во плаќањата со странство — — — — 119 

55. Одлука за подготвување и донесување на 
измени и дополненија на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година — — — — — — — 120 

56. Уредба за посебните услови за промет на 
масло за јадење, пиво, минерални води, 
вино и безалкохолни пијачки — — — 120 

57. Упатство за примена на Одлуката за ус-
ловите за подигање на стоки од под ца-
рински надзор пред уплатата на царината 
и на другите увозни давачки — — —. 122 

Г»о. Правилник за здравствените услови што 
мораат да ги исполнуваат возачите на мо-
торни возила — — — — — — — 123 

ГО. Наредба за измена на Наредбата за вре-
мето во кое воздухопловните пристаниш-
та мораат да бидат отворени — — — 123 

G0. Правилник за квалитетот на супите, кон-
центратите за супа концентратите за сосо-
ви и на додатоците на јадења — — — г 127 

61. Правилник за условите за преглед и ж и -
госување на давани на импулси и на 
вклоггни часовници — — — — — — 132 

62. Одлука за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот па пласманите на 
банките во периодот од 1 јануари до 31 
март 1982 година — — — — — — 133 

63. Одлука за распишување избори за деле-
гати во Собранието и за членови на Одбо-
рот на самоуправната контрола на Инте-
ресната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на 
работниците и функционерите на сојузни-
те органи — — — — 

64. Одлука за определување на изборни еди-
ници за избор на делегати во Собранието 
и за членови на Одборот на самоуправна-
та контрола на Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со ста-
новите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи — — - 134 

65. Договор за заедничката политика на ис-
тражувањата на минерални суровини — 139 

Одликувања — — — — — — — — — 141 

— — — 134 
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