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151. 
На основу члана 337. тачка 1. Устава Социјали-

стичка Федеративне Републике Југославије, из-
дајем 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О РЕШАВАЊУ СУ-
КОВА ЗАКОНА И НАДЛЕЖНОСТИ У СТАТУС-
НИМ, ПОРОДИЧНИМ И НАСЛЕДНИМ ОДНОСИМА 

Проглашава се Закон о решавању сукоба зако-
на и надлежности у статусним, породичним и нас-
ледним односима, који је усвојила Скупштина 
СФРЈ, на седници Савезног већа од 27. фебруара 
1979. године. 

ПР бр. 758 
27. фебруара 1979. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпредседник 
Скупштине СФРЈ, 
Иван Кукоч, с. р. 

З А К О Н 
О РЕШАВАЊУ СУКОБА ЗАКОНА И НАДЛЕЖ-
НОСТИ У СТАТУСНИМ, ПОРОДИЧНИМ И НАС-

ЛЕДНИМ ОДНОСИМА 

1. Опште одредбе 

Члан 1. 
Овим законом прописују се правила за реша-

вање сукоба републичког закона, односно закона 
аутономне покрајине са законима других републи-
ка. односно аутономних покрајина у области стату-
сних односа физичких и правних лица, брачних 
односа, односа родитеља и деце, односа усвојења, 
односа старатељства и наследних односа, као и за 
решавање сукоба надлежности између републичких, 
односно покрај ниских органа са територија разних 
република у односима из тих правних области. 

Члан 2. 
/Овим законом прописују се и правила о меро-

давном праву кад је прописима Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије или међунаро-
дним уговором предвиђено да је за правне односе 
из члана 1. овог закона меродавно право Социјали-
етичке Федеративне Републике Југославије, однос-
но да је за решавање тих односа надлежан орган 
Социјалистичка Федеративне Републике Југославија. 

Члан 3. 
Ако право друге државе упућује да се на пра-

ва и обавезе држављанин СФРЈ у односима из чла-
на 1. овог закона као меродавно примењује право 
Социјалистичка Федеративне Републике Ју гос л ави-
је, меродавно право Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије је право републике, односно 
аутономне покрајине на чијој територији он има 
пребивалиште, а ако нема пребивалиште на тери-
торији Социјалистичке Федеративне Републике Ју-
гослав^ е, меродавно је право републике чији је 
држављанин, ако овим или другим савезним зако-
ном није друкчије одређено. 

Члан 4. 
Ако по правилима међународног права на права 

и обавезе страног држављанин као меродавно 
право треба применити право државе чији је он 
држављанин, за лице без држављанства или чије 
се држављанство не може утврдити меродавно је 
право републике, односно аутономне покрајине на 
чијој територији то лице има пребива л иште, однос-
но боравиште. 

Ако лице из става 1. овог члана нема пребива-
лиште, односно боравиште на територији Социјали-
стичке Федеративне Републике Југославије, а пра-
вила међу народ ног права упућују на примену права 
Социјалистичке Федеративне Републике Југос л ави-
је, меродавно је право републике, односно атоном-
не покрајине чији је орган надлежан за решавање 
датог односа. 

Члан 5. 
Ако овим или другим савезним законом није 

друкчије одређено, правни акт у погледу облика 
пуноважан је ако је састављен по праву републике, 
односно аутономне покрајине где је акт предузет, 
или по праву републике, односно аутономне покра-
јине где настаје правно дејство акта, или по ппаву 
меродавном за садржину акта. 

Правни акт који се односи на непокретног пу-
новажан је у погледу облика ако је састављен по 
праву републике, односно аутономне покрајине иа 
чијој се територији налази непокретног. 

Члан 6. 
Ако овим или другим савезним законом није 

одређено меродавно право за правни однос у облас-
тима обухваћеним овим законом, за тај однос меро-
давно је право републике, односно аутономне по-
крајине чији је орган надлежан за решавање тог 
односа. 

Члан 7. 
Ако приликом утврђивања меродавног права 

настане спор о чињеницама или о постојању или 
непостојању правног односа или права на основу 
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којих се одређује право републике, односно ауто-ч 
номне покрајине које је меродавно за дати правни 
однос, спор о тим чињеницама, односно о постоја-
њу или непостојању правног односа или права ре-
шава се по праву републике, односно аутономне по-
крајине чији орган решава о томе. 

Члан 8. 
Кад је по овом закону за одређени правни од-

нос физичког лица меродавно право републике чији 
је држављанин то лице, за држављане Социјалис-
тмчке Републике Србије који имају пребивалиште, 
односно боравиште на територији аутономне покра-
јине меродавно је право аутономне покрајине, ако је 
тај однос регулисан правом аутономне покрајине а у 
питању је сукоб закона других република са законом 
аутономне покрајине. 

II. Меродавно право у статусним односима 

Члан 9. 
Правна способност и пословна способност др-

жављанин СФРЈ утврђују се по праву републике, 
односно аутономне покрајине на чијој територији 
он има пребивалишта 

Ако држављанин СФРЈ нема пребивалишта на 
територији Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије, његова правна способност и пословна 
способност утврђују се по праву републике чији је 
он држављанин. 

Ако држављанин СФРЈ није пословно способан 
по праву републике, односно аутономне покрајине 
на чијој територији има пребивалиште, његова пос-
ловна способност утврђује се по праву републике 
чији је он држављанин. 

Члан 10. 
Својство друштвеног правног лица, његова де-

латност и овлашћења у правном промету са трећим 
лицима утврђују се по праву републике, односно 
аутономне покрајине на чијој се територији налази 
суд у чији је судски регистар уписано то правно 
лице, односно по праву по коме је оно основано, 
ако уписивање у судски регистар није обавезно. 

Својство грађанског правног лица, његов дело-
круг и овлашћења према трећим лицима утврђују 
се по праву републике, односно атономне покрајине 
по коме је то правно лице основано. 

Члан 11. 
За ограничење или лишење пословне способнос-

ти држављанин СФРЈ меродавно је право репуб-
лике, односно аутономне покрајине на чијој тери-
торији он има пребивалиште, а ако нема пребивали-
ште на територији Социјалистичко Федеративне Ре-
публике Ју гос л авије, меродавно је право републике 
чији је он држављанин. 

Члан 12. 
За проглашење несталог држављанина СФРЈ за 

умрлог и за доказивање смрти меродавно је право 
републике, односно аутономне покрајине на чијој 
је територији он имао пребивалиште у време нес-
танка, а ако није имао пребивалиште на територи-
ји Социјалистичке Федеративне Републике Југосла-
вија меродавно је право републике чији је био др-
жављанин у време нестанка. 

Ш. Меродавно право у брачним односима и одно-
сима родитеља и деце, усвојења и старатељства 

Члан 13. 
Услови за закључење брака држављанин СФРЈ 

утврђују се по праву републике, односно аутоном-
не покрајине на чијој територији он има пребива-
лиште. 

Ако држављанин СФРЈ нема пребивалиште на 
територији Социјалистичко Федеративне Републике 
Југославије, или ако не испуњава услове за закљу-
чење брака по праву из става 1. овог члана, услови 
за закључење брака утврђују се по праву републи-
ке чији је он држављанин. 

Члан 14. 
Ако је по правилима међународног права за 

утврђивање услова за закључење брака страног 
држављанина или лица без држављанства меродав-
но право Социјалистичко Федеративне Републике 
Југославије, услови за закључење брака утврђују 
се по праву републике, односно аутономне покра-
јине на чијој територији он има пребива лиште, а 
ако нема пребивалиште на територији Социјалис-
тичко Федеративне Републике Југославије, меро-
давно је право републике, односно аутономне покра-
јине на чијој се територији брак закључује. 

Члан 15. 
За облик закључења брака меродавно је право 

републике, односно аутономне покрајине на чијој 
се територији брак закључује. 

За облик закључења брака пред дипломатским, 
односно конзуларним представништвом Социјалис-
тичко Федеративне Републике Југославије у инос-
транству меродавно је право републике, односно 
аутономне покрајине на чијој територији будући 
брачни другови имају или су имали последње пре-
бива лигите, а ако таквог пребивалишта нема. меро-
давно је право републике чији су држављани оба 
будућа брачна друга. 

Ако будући брачни другови немају ни исто ре-
публичко држављанство, меродавно је право оепуб-
лике, односно аутономне покрајине за које се они 
споразумно одлуче. 

Члан 16. 
За личне и имовинске односе брачних другова 

меродавно је право републике, односно аутономне 
покрајине на чијој територији они имају заједнич-
ко пребивалиште. 

Ако брачни другови немају пребивалиште на 
територији исте републике, односно аутономне по-
крајине, за њихове личне и имовинске односе ме-
родавно је право републике чији су држављани, а 
ако немају ни исто републичко државјанство, ме-
родавно је право републике, односно аутономне по-
крајине за које се они споразумно одлуче, а ако не 
постигну споразум — право републике, односно ау-
тономне покрајине на чијој је територији или по 
чијим је прописима брак закључен. 

Ако брачни другови или само један од њих не-
мају пребивалиште на територији Социјалистичко 
Федеративне Републике Југославије, за њихове 
личне и имовинске односе меродавно је право ре-
публике чији су они држављани, а ако немају ни 
исто републичко држављ-анство, меродавно је право 
републике, односно аутономне покрајине за које се 
они споразумно одлуче, а ако не постигну споразум 
— право републике, односно аутономне покрајине 
на чијој је територији или по чијим је прописима 
брак закључен. 
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Члан 17. 
Ако је један брачни друг држављанин СФРЈ а 

други страни држављанин, или ако су оба брачна 
друга страни држављани, а по правилима међуна-
родног права је меродавно право Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, за њихове 
личне и имовинске односе меродавно је право ре-
публике, односно аутономне покрајине на чијој те-
риторији брачни другови имају или су имали пос-
ледње заједничко пребивалиште, а ако на терито-
рији Социјалистичке Федеративне Републике Југос-
лавије е немају или нису имали последње заједничко 
пребивалиште, меродавно је право републике, од-
носно аутономне покрајине на чијој је територији 
или по чијим је прописима брак закључен. 

Члан 18. 
За развод брака и за правне последице развода 

брака меродавно је право републике, односно ауто-
номне покрајине на чијој територији оба брачна 
друга имају пребивалиште у време подношења 
тужбе. 

Ако у време подношења тужбе за развод брака 
брачни другови немају пребивалиште на територији 
исте републике, односно аутономне покрајине, за 
развод брака зе меродавно право републике, односно 
аутономне покрајине на чијој су територији брачни 
другови имали последње заједничко пребивалиште, 
а ако нису имали ни последње заједничко пребива-
лиште — право републике чији су држављани. 

Ако брачни другови немају ни исто републичко 
држављанство, за развод брака је меродавно право 
републике, односно аутономне покрајине на чијој 
је територији или по чијим је прописима брак за-
кључен. 

Члан 19. 
Ако брачни другови нису имали заједничко 

пребивалиште на територији Социјалистичко Феде-
ративне Републике Југославије нити имају исто ре-
публичко држављанство. а брак је закључен пред 
страним органом, за развод брака и правне после-
дице развода брака меродавно је право републике, 
односно аутономне покрајине на чијој се територи-
ји налази пребива л иште једног од брачних другова, 
а ако ниједан од брачних другова нема пребивали-
ште на територији Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије, меродавно је право репуб-
лике, односно аутономне покрајине пред чијим се 
судом води парница за развод брака. 

Члан 20. 
Ако је један брачни друг држављанин СФРЈ а 

други страни држављанин, или су оба брачна друга 
страни држављани, а по правилима међународног 
права за развод брака и за правне последице раз-
вода брака је меродавно право Социјалистичке Фе-
деративне Републике Југославије — меродавно је 
право републике, односно аутономне покрајине на 
чијој територији брачни другови имају или су има-
ли последње заједничко пребивалиште, а ако на 
територији Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије немају нити су имали последње зајед-
ничко пребивалиште, меродавно је право републике, 
односно аутономне покрајине на чијој је територији 
брак закључен, уколико је закључен у Социјалистич-
кој Федеративној Републици Југославији или, ако је 
брак закључен у иностранству и пред страним ор-
ганом — право републике, односно аутономне по-
крајине пред чијим се судом води парница за раз-
вод брака. 

Члан 21. 
За поништење брака и за проглашење брака 

непостојећим, као и за правне последице пониште-
ног брака или брака промашеног непостојећим, 
меродавно је право републике, односно аутономне 
покрајине по коме су цењени услови за закључење 
брака. 

Члан 22. 
За права и дужности између родитеља и деце 

меродавно је право републике, односно аутономне 
покрајине на чијој територији родитељи и деца 
имају пребивалиште. 

Ако родитељи и деца немају пребива л иште на 
територији исте републике, односно аутономне по-
крајине, за њихова међусобна права и дужности 
меродавно је право републике чији су држављани. 

Ако родитељи и деца немају ни пребива л иште 
на територији исте републике, односно аутономне 
покрајине ни исто републичко држављанство, за 
њихова међусобна права и дужности меродавно је 
право републике, односно аутономне покрајине на 
чијој се територији налази пребива л иште родите-
ља, односно детета, који остварују своје право, од-
носно право републике чији је држављанин роди-
тељ, односно дете, ако је то право за њих повољ-
није. 

Члан 23. 
За права и дужности између родитеља и деце, 

ако се једни или други налазе у иностранству, ме-
родавно је право републике, односно аутономне по-
крајине на чијој територији деца, односно родите-
љи имају пребива л иште, или, ако је то повољније 
за лице које полаже право на издржавање — пра-
во републике чији је оно држављанин. 

Ако ни родитељи ни деца немају пребивалиште 
на територији Социјалистичке Федеративне Репуб-
лике Југославије, за њихова међусобна права и 
дужности меродавно је право републике чији су 
држављани, а ако немају ни исто републичко др-
жавјанство — право републике чији је државља-
нин лице које полаже право на издржавање. 

Члан 24. 
Ако по правилима међународног права на ме-

ђусобна права и дужности између родитеља и деце, 
кад је било који од њих страни држављанин, као 
меродавно треба применити право Социјалистичке 
Федеративне Републике Ју гос л авије, меродавно је 
право републике, односно аутономне покрајине на 
чи јој територији родитељи и деца имају пребива-
л иште, а ако на територији Социјалистичке Феце-
ративне Републике Југослав^ е немају заједничко 
пребивалиште, меродавно је право републике, од-
носно аутономне покрајине на чијој територији има 
пребивалиште било које лице које полаже право на 
издржавање или лице од ког се захтева издржава-
ње, ако је то лице држављанин СФРЈ. 

Ако у случају из става 1. овог члана ни роди-
тељи ни деца немају пребива л иште на територији 
Социјалистичко Федеративне Републике Југос нави-
је, за њихова међусобна права и дужности меро-
давно је право републике чији је држављанин лице 
које има држављанство СФРЈ. 

Члан 25. 
Ако по правилима међународног права за ре-

гулисање међусобних права и дужности измећу ро-
дитеља и деце, који су страни држављани, као ме-
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родавно треба применити право Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, меродавно је 
право републике, односно аутономне покрајине на 
чијој територији они имају пребива л иште, а ако 
немају заједничко пребивалиште на територији Со-
ди ја листичке Федеративне Републике Ју гос л авије 
— право републике, односно аутономне покрајине 
на чијој се територији налази пребива л иште лица 
од ког се захтева издржавање, а ако ни то лице не-
ма пребивалиште на територији Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, а има га лице 
које захтева издржавање, меродавно је право ре-
публике, односно аутономне покрајине на чијој се 
територији налази пребивалиште тог лица. 

Члан 26. 
За регулисање издржавања између сродника, 

осим између родитеља и деце, меродавно је право 
републике, односно аутономне покрајине на чијој 
се територији налази пребивалиште лица од ког се 
захтева издржавање, а ако то лице нема пребива-
лиште на територији Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије, меродавно је право репуб-
лике чији је он држављанин. 

Члан 27. 
За лишење, продужење или враћање родитељ-

ског права меродавно је право републике, односио 
аутономне покрајине на чијој се територији налази 
пребивалиште родитеља, а ако родитељ нема пре-
бивалиште на територији Социјалистичко Федера-
тивне Републике Југославије — право републике 
чији је он држављанин. 

За лишење, продужење или враћање родитељског 
права родитеља који је страни држављанин, ако по 
правилима међународног права треба применити пра-
во Социјалистичке Федеративне Републике Југослави-
је, меродавно је право републике, односно аутоном-
не покрајине на чијој територији родитељ има пре-
бивалиште, а ако родитељ нема пребивалиште на 
територији Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије, меродавно је право републике, односно 
аутономне покрајине на чијој територији дете има 
пребивалиште или право републике чији је оно др-
жављанин. 

Члан 28. 
За утврђивање или оспоравање очинства, од-

носно материнства меродавно је право републике, 
односно аутономне покрајине на чијој се територи-
ји налази пребивалиште лица за које се претпос-
тавља да је отац, односно мајка (у даљем тексту: 
претпостављени отац, односно претпостављена мај-
ка), а ако претпостављени отац, односно претпос-
тављена мајка нема пребивалиште на територији 
Социјалистичко Федеративне Републике Југослави-
је, меродавно је право републике чији је државља-
нин претпостављени отац, односно претпостављена 
мајка. 

Ако претпостављрни отац, односно претпостав-
љена мајка није држављанин СФРЈ, а по правили-
ма међународног права за утврђивање или оспора-
вање очинства, односно материнства треба приме-
нити право Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије, меродавно је право републике, односна 
аутономне покрајине на чијој територији претпос-, 
тављени отац, односно претпостављена мајка има 
пребивалиште, а ако на територији Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије немају преби-
ва л иште — право републике, односно аутономне по-
крајине на чијој се територији налази пребивалиш-

те детета, или право републике чији је дете др-
жављанин ако се пребивалиште детета не налази 
на територији Социјалистичке Федеративне Репуб-
лике Југославије. 

Члан 29. 
Услови за усвојење држављанина СФРЈ утвр-

ђују се по праву републике, односно аутономне по-
крајине на чијој територији усвојеник има преби-
валиште, а ако се усвојење не може засновати по 
том праву, услови за усвојење утврђују се по пра-
ву републике, односно аутономне покрајине на чи-
јој територији усвојилац има пребива л иште, однос-
но по праву републике чији је он држављанин. 

Члан 30. 
Ако је усвојилац или усвојеник страни држав-

љанин или лице без држављанства, а по правилима 
међународног права треба применити право Соција-
листичко Федеративне Републике Југославије, за 
усвојење је меродавно право републике, односно 
аутономне покрајине на чијој територији усвојеник 
има пребивалиште, а ако усвојеник нема пребива-
лиште на територији Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије, меродавно је право репуб-
лике, односно аутономне покрајине на чијој се те-
риторији налази пребивалиште усвојиоца ако 4,е 
усвојилац држављанин СФРЈ, односно ако ни усво-
јилац ни усвојеник немају пребивалиште на тери-
торији Социјалистичко Федеративне Републике Ју-
гославије, право републике чији је држављанин 
било усвојилац било усвојеник. 

Ако су и усвојеник и усвојилац страни држав-
љани или лица без држављанства, а усвојење се 
заснива у Социјалистичкој Федеративној Републи-
ци Југославији и по правилима међународног права 
треба применити право Социјалистичке Федератив-
не Републике Југославије, меродавно је право ре-
публике, односно аутономне покрајине на чијој се 
територији налази пребивалиште усвојеника, а ако 
усвојеник нема пребивалиште на територији Соци-
јалистичке Федеративне Републике Југославије, 
меродавно је право републике, односно аутономне 
покрајине на чијој се територији налази пребива-
лиште усвојиоца, односно ако ни усвојилац нема 
пребивалиште на територији Социјалистичке Феде-
ративне Републике Југославије — меродавно је 
право републике, односно аутономне покрајине у 
којој се усвојење заснива. 

Члан 31. 
За права и дужности између усвојиоца и усво-

јеника меродавно је право које је меродавно и за 
права и дужности између родитеља и деце (чл. 22. 
до 25). 

Члан 32. 
За престанак усвојења меродавно је право по 

коме је усвојење засновано. 

Члан 33. 
За стављање под старатељство малолетног лица 

или лица лишеног пословне способности, као и за 
права и дужности стараоца и за престанак стара-
тељства, меродавно је право републике, односно ау-
тономне покрајине на чијој се територији налази 
Пребивалиште лица које треба ставити под стара-
тел-ство, а ако то лице нема пребивалиште на те-
риторији Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије, меродавно је право републике чији јв 
оно држављанин. 
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Ако по правилима међународног права за ставља-
ње под старатељство страног држављанин или лица 
без држављанства као меродавно право треба при-
менити право Социјалистичке Федеративне Репуб-
лике Југославије, меродавно је право републике, 
односно аутономне покрајине на чијој се територи-
ји налази пребивалиште или боравиште лица коЈе 
треба ставити под старателство. 

IV. Меродавно право у наследним односима 

Члан 34. 
За расправљање заоставштине држављанин 

СФРЈ меродавно је право републике, односно ауто-
номне покрајине на чијој је територији он имао 
пребивалиште у време смрти. 

Ако држављанин СФРЈ у веме смрти није имао 
пребивалиште на територији Социјалистичке Фе-

деративне Републике Југославије, за расправљам^ 
његове заоставштине меродавно је право републи-
ке чији је он био држављанин у време смрти. 

Способност за прављење тестамента државља-
н и н СФРЈ утврђује се по праву предвиђеном у ст. 
1. и 2. овог члана, а према времену прављења тес-
тамента. 

Члан 35. 
Тестамент држављанина СФРЈ пуноважан је у 

погледу облика ако је састављен по праву репуб-
лике, односно аутономне покрајине на чијој је те-
риторији састављен, или по праву републике, одно-
сно аутономне покрајине на чијој је територији за-
вешталац имао пребивалиште, или по праву репуб-
лике чији је држављанин завешталац био, или по 
праву републике, односно аутономне покрајине чи-
ји је суд надлежан за расправљање заоставштине, 
или по праву републике, односно аутономне покра-
јине које је меродавно за расправљање заостав-
штине. 

Члан 36. 
Ако је по правилима међу народ ног права за рас-

т а в љ а њ е заоставштине страног држављанин или 
лица без држављанства меродавно право Социјали-
стичке Федеративне Републике Југославије, меро-
давно је право републике, односно аутономне по-
крајине на чијој је територији страни држављанин 
или лице без држављанства имало пребивалиште у 
време смрти, а ако на територији Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије није имало 
пребивалиште — право републике, односно аутоно-
мне покрајине на чијој се територији налази заос-
тавштина, односно њен претежни део. 

V. Меродавно право о надлежности 

Члан 37. 
Кад је по пропису једне републике, односно ау-

тономне покрајине орган те републике, односно ау-
тономне покрајине надлежан да реши одређени 
правни однос, а по пропису друге републике, од-
носно аутономне покрајине за решавање тог односа 
надлежан је и орган те друге републике, односно 
аутономне покрајине, за решавање датог односа 
надлежан је орган републике, односно аутономне 
покрајине коме је захтев за покретање поступка 
раније поднесен, а ако је захтев поднесен истог да-
на — надлежан је орган републике, односно ауто-
номне покрајине који је први започео поступак. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, ако се 
поступак води о праву на непокретности, за реша-

вање о том праву увек је надлежан орган републи-
ке, односно аутономне покрајине на чијем се под-
ручју налази непокретног. 

Члан 38. 
Ако се по правилима међународног права као 

орган надлежан за расправљање одређеног правног 
односа појављује орган Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југославије, надлежан је орган 
оне републике, односно аутономне покрајине на 
који упућују та правила. 

Ако се по правилима међународног права над-
лежност одређује на основу држављанства СФРЈ, 
надлежан је орган републике, односно аутономне 
покрајине на чијој територији то лице има преби-
валиште, односно боравиште, а ако оно нема пре-
бива л иште ни боравиште на територији Социјалис-
тичко Федеративне Републике Југославије, надле-
жан је орган републике чији је оно држављанин. 

VI. Прелазна и завршна одредба 

Члан 39. 
Овај закон примењиваће се на предмете у току, 

по којима до дана његовог ступања на снагу није 
донета првостепена одлука и на предмете у којима 
првостепена одлука донета до дана ступања на 
снагу овог закона буде поништена или укинута. 

Члан 40. 
Овај закон ступа на снагу по истеку три месеца 

од дана његовог објављивања у „Службеном листу 
СФРЈ". 

152. 

На основу члана 337. тачка 1. Устава Социјали-
стичке Федеративне Републике Југославије, из-
дајем ( 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДАВАЊУ ПОЗАЈ-
МИЦЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКО! АУТОНОМНОЈ ПО-
КРАЈИНИ КОСОВО ИЗ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ, СА ОБАВЕ-

ЗОМ ВРАЋАЊА 

Проглашава се Закон о давању позајмице Со-
цијалистичкој Аутономној Покрајини Косово из 
средстава сталне буџетске резерве федерације, са 
обавезом враћања, који је усвојила Скупштина 
СФРЈ, на седници Савезног већа од 27. фебруара 
1979. године. 

ПР бр. 759 
27. фебруара 1979. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпредседник 
Скупштине СФРЈ, 
Иван Кукоч, с. р. 
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З А К О Н 

О ДАВАЊУ ПОЗАЈМИЦЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ 
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ КОСОВО ИЗ СРЕД-
СТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ФЕДЕРА-

ЦИЈЕ, СА ОБАВЕЗОМ ВРАЋАЊА 

Члан 1. 
Из средстава сталне буџетске резерве федера-

ције даје се позајмица Социјалистичкој Аутономној 
Покрајини Косово у износу од 150,000.000 динара. 

Члан 2. 
Износ из члана 1. овог закона Социјалистичка 

Аутономна Покрајина Косово вратиће у сталну 
буџетску резерву федерације до 31. децембра 1979. 
године. 

Члан 3. 
Савезни секретар за финансије, по потреби, до-

неће пропис за спровођење одредаба овог закона. 

Члан 4. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

Објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

153. 

На основу члана 337. тачка 1. Устава Социјали-
стичко Федеративне Републике Југослава е, из-
дајем 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗА-
КОНА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ САНАЦИЈЕ 

Проглашава се Закон о изменама Закона о ус-
ловима и поступку санације, који је усвојила Скуп-
шт^на СФРЈ, на седници Савезног већа од 27. фе -
бруара Г979. године. 

ПР бр. 760 
27. фебруара 1979. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпредседник 
Скупштине СФРЈ, 
Иван Кукоч, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О УСЛОВИМА И ПОС-

ТУПКУ САНАЦИЈЕ 

Члан 1. 
У Закону о условима и поступку санације 

(,.Службени лист СФРЈ", бр. 58/76. 20/77 и 5/78) у 
члану 7. став 1. број: „30" замењује се бројем: „90". 

Члан 2. 
У члану 11. број: „45" замењује се бројем: „75". 

Члан 3. 
У члану 16. став 1. речи: ,,у висини законом за-

јемчених личних доходака" замењују се речима: 
„до висине износа просечног личног дохотка испла-

ћеног за девет месеци претходне године по раднику, 
а највише до висине износа просечног личног до-
хотка исплаћеног по раднику који за територију 
републике, односно аутономне покрајине утврди 
Служба друштвеног књиговодства на основу пода-
така из периодична обрачуна за девет месеци 
претходне године за грану у коју је основна орга-
низација разврстана према Одлуци о јединственој 
класификацији делатности („Службени лист СФРЈ", 
бр. 34/76)". 

Став 2. мења се и гласи: 
„Број радника из става 1. овог члана утврђује 

се на основу остварених часова рада." 
У ставу 3. речи: „законом зајемчених личних 

доходака" замењују се речима: „личних доходака 
из става 1. овог члана". 

Члан 4. 
Овај закон примениће се и на основне органи-

зације удруженог рада које искажу непокривени 
губитак по завршном рачуну за 1978. годину. 

Члан 5. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

154. 

На основу члана 337. тачка 1. Устава Социјали-
стичко Федеративне Републике Југославије, изда-
јем 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
СРЕДСТАВА ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА ДОДАТНИ УЛОГ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ У ПОВЕЋАЊУ КАПИТАЛА МЕ-

Ђ У Н А Р О Д А ФИНАНСИЈСКЕ КОРПОРАЦИЈЕ 

Проглашава се Закон о обезбеђењу средстава 
федерације за додатни улог Социјалистичко Феде-
ративне Републике Југославије у повећању капита-
ла Међу народне финансијске корпорације, који је 
усвојила Скупштина СФРЈ, на седници Већа репуб-
лика и покрајина од 28. фебруара 1979. године. 

ПР бр. 762 
28. фебруара 1979. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпредседник 
Скупштине СФРЈ  
Иван Кукоч, с. р. 

З А К О Н 
О ОБЕЗБЕЂЕЊУ СРЕДСТАВА ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА 
ДОДАТНИ УЛОГ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРА-
ТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ПОВЕЋА-
ЊУ КАПИТАЛА МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

КОРПОРАЦИЈЕ 

Члан 1. 
За додатни улог Социјалистичко Федеративне 

Републике Југославије у повећању капитала Међу-



Петак, 2. март 1979. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 9 —- Страна 263 

народне финансијске корпорације, у буџету феде-
рације обезбедиће се средства у укупном износу од 
43,233.200 динара. 

Средства из става 1. овог члана обезбедиће се у 
буџетима федерације за поједине године, и то: 

1) у Буџету федерације за 1979. годину — 
17,293.280 динара; 

2) у Буџету федерације за 1980. годину — 
8,646.640 динара; 

3) у Буџету федерације за 1981. годину — 
8,646.640 динара; 

4) у Буџету федерације за 1982. годину — 
8,646.640 динара. 

Члан 2. 
Средства утврђена у члану 1. овог закона упла-

тиће се у корист Међу народне финансијске корпо-
рације у девизама од значаја за одржавање ликвид-
н о с т Југославије у међународним плаћањима. 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

155. 

На основу члана 285. тачка 17. Устава Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије и чл. 
74. и 75. Пословника Савезног већа Скупштине Со-
цијалистичко Федеративне Републике Југославије, 
Скупштина СФРЈ, на седници Савезног већа од 27. 
фебруара 1979. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ, ДЕЛОКРУГУ И САСТАВУ КО-
МИСИЈЕ САВЕЗНОГ ВЕЋА СКУПШТИНЕ СФРЈ 
ЗА ПРИПРЕМУ ЗАКОНА О ОСНОВАМА ДРУШ-
ТВЕНО-ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА У УПРАВЉАЊУ 
И ПРИВРЕЂИВАЊУ СРЕДСТВИМА ПРОШИРЕНЕ 

РЕПРОДУКЦИЈЕ 

1. Образује се Комисија Савезног већа Скуп-
штине СФРЈ за припрему закона о основама друш-
твено-економских односа у управљању и привре-
ђивању средствима проширене репродукције. 

2. Задатак је Комисије да припреми закон о 
основама друштвено-економских односа у управља-
њу и привређивању средствима проширене репро-
дукције. 

Комисија ће припремити предлог за доношење 
закона и предлог закона у роковима утврђеним 
Програмом рада Савезног већа Скупштине СФРЈ. 

3. Комисија има председника и 42 члана. 
Председника и 21 члана Комисије бира Савезно 

веће Скупштине СФРЈ из реда делегата у Савезном 
већу Скупштине СФРЈ, а 17 чланова — из реда на-
учних, стручних и јавних радника, на предлог Ко-
мисије Скупштине СФРЈ за избор и именовања. 

Савезно извршно веће делегира четири члана 
Комисије. 

4. Ради извршења овог задатка Комисија може 
ангажовати научне и стручне раднике, научне ин-
ституције и образовати одговарајуће радне групе. 

5. Вршење стручних и других послова за потре-
бе Комисије обезбедиће Савезни комитет за законо-
давство, Савезни секретаријат за финансије, Са-
везни секретаријат за тржиште и опште привредне 
послове, Савезни завод за друштвено планирање, 
Секретаријат за законодавство Скупштине СФРЈ и 
друге стручне службе Скупштине СФРЈ. 

Скупштина СФРЈ 

АС бр. ИЗ 
27. фебруара 1979. године 

Београд 

Потпредседник 
Скупштине СФРЈ, 
Иван Кукоч, с. р. 

Председник 
Савезног већа, 

Доброслав Ћулафић, с. р. 

156. 

На основу члана 281. став 1. тачка 18. Устава 
Социјалистичко Федеративне Републике Југослави-
је, а у вези са чланом 8. став 4. Друштвеног догово-
ра о оснивању Титовог фонда за стипендирање мла-
дих радника и радничке деце, Скупштина СФРЈ, на 
предлог Комисије за избор и именовања, на седници 
Савезног већа од 27. фебруара 1979. године и на 

'седници Већа република и покрајина од 28. фебру-
ара 1979. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ СФРЈ У 
СКУПШТИНУ ТИТОВОГ ФОНДА ЗА СТИПЕНДИ-
РАЊЕ МЛАДИХ РАДНИКА И РАДНИЧКЕ ДЕЦЕ 

За делегата Скупштине СФРЈ у Скупштину Ти-
товог фонда за стипендирање младих радника и 
радничке деце бира се др Борис Петковски, делегат 
у Савезном већу. 

Скупштина СФРЈ 

АС бр. 110 
28. фебруара 1979. године 

Београд 

Потпредседник 
Скупштине СФРЈ, 
Иван Кукоч, с. р. 

Председник: 
Већа република Председник 

и покрајина, Савезног већа, 
Зоран Полич, с. р. Доброслав Ћулафић, е. р. 
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157. 

На основу члана 62. став 2. Закона о промету 
робе и услуга са иностранством („Службени лист 
СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) и члана 129. став 4. Закона 
о девизном пословању и кредитним односима са ино-
странством („Службени лист СФРЈ'', бр. 15/77), на 
основу сагласности надлежних републичких П по-
крај ниских органа, Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗВОЂЕЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА У 

ИНОСТРАНСТВУ 

I. Опште одредбе 

Члан 1. 
Овом уредбом уређују се: 
1) организација и начин пословања организа-

ција удруженог рада које изводе инвестиционе ра-
дове у иностранству; 

2) услове под којима организације удруженог 
рада изводе инвестиционе радове у иностранству у 
кооперации са другим организацијама удруженог 
рада или страним фирмама; 

3) услови и начин располагања девизама и обра-
чунава ња трошкова пословања у току извођења ин-
вестиционих радова у иностранству и утврђивања 
добити од тих послова; 

4) услови за набавку робе (опреме и материјала) 
која се уграђује у инвестициони објект у иностран-
ству, средстава рада, као и услови за коришћење 
услуга за потребе извођења инвестиционих радова у 
иностранству; 

5) услови за повраћај у земљу опреме која је ко-
ришћена за извођење иивестиционих радова у ино-
странству и резервних делова за ту опрему. 

Члан 2. 
Под инвестициоиим радовима у иностранству у 

смислу ове уредбе подразумевају се инвестициони 
радови из члана 62. став 1. Закона о промету робе и 
услуга са иностранством. 

Члан 3. 
Основне и друге организације удруженог рада и 

пословне заједнице организација удруженог рада за-
кључују уговоре и изводе инвестиционе радове у 
иностранству на начин и под условима прописаним 
овом уредбом, ако испуњавају услове прописане за-
коном. 

Члан 4. 
Носиоцем посла у смислу ове уредбе сматра се 

организација удруженог рада и пословна заједница 
организација удруженог рада која подноси понуду 
и закључује уговор са страним лицем (у даљем тек-
сту: носилац посла). 

Производном организацијом удруженог рада у 
смислу ове уредбе сматра се организација удруже-
ног рада која се бави произЕодњом робе или врше-
њем услуга, осим организација удруженог рада које 
се баве спољнотрговинским прометом и пословних 
заједница организација удруженог рада (у даљем 
тексту: производна организација удруженог рада). 

Кооперантом у смислу ове уредбе сматра се про-
изводна организација удруженог рада из става 2. 
овог члана која учествује у извођењу инвестицио-
них радова у иностранству на основу самоуправног 
споразума о удруживању рада и средстава или на 
основу уговора о удруживању рада и средстава за 
извршење повременог посла са носиоцем послова или 
на основу уговора о извршавању дела посла (у да-
љем тексту: кооперант). 

Подизвођачем у смислу ове уредбе сматра се 
производна организација удруженог рада из става 2. 
овог члана која учествује у извођењу инвестицио-
них радова у иностранству на основу самоуправног 
споразума о удруживању рада и средстава или на 
основу уговора о удруживању рада и средстава за 
извршење повременог посла са носиоцем посла и 
кооперантом, или на основу уговора о извршавању 
дела посла (у даљем тексту: подизвођач). 

Иностраним саизвршиоцем у смислу ове уредбе 
сматра се страна фирма која у сарадњи са носиоцем 
посла подноси понуду и закључује уговор о извође-
њу инвестиционих радова у иностранству са ино-
страним наручиоцем посла. 

Иностраним кооперантом у смислу ове уредбе 
сматра се страна фирма коју је ангажовао носилац 
посла. 

Носилац посла, кооперант, подизвођач, иностра-
ни кооперант и инострани саизвршилац, сматрају се 
учесницима у послу у смислу ове уредбе. 

Члан 5. 
Производна ,организација удруженог рада, као 

носилац посла, може изводити инвестиционе радове 
у иностранству и у кооперации са другим производ-
ним организацијама удруженог рада на основу са-
моуправног споразума о удруживању рада и сред-
става, на основу учешћа у заједнички оствареном' 
дохотку или приходу или на основу уговора о из-
вршењу дела посла. 

Организација удруженог рада која врши посло-
ве промета робе и услуга са иностранством. као но-
силац посла, може изводити инвестиционе радове у 
кооперации са другим производним организацијама 
удруженог рада на основу самоуправног споразума 
о удруживању рада и средстава или уговора којим 
је предвиђено заједничко сношење ризика, заједнич-
ка одговорност и учешће у заједнички оствареном 
приходу или дохотку. 

Пословна заједница организација удруженог ра-
да као носилац посла, уговара извођење инвестици-
оних радова у иностранству у име и за рачун својих 
чланова, на основу уговора чланова учесника у по-
слу и пословне заједнице, с тим што на основу са-
гласности и у оквиру овлашћења својих чланова 
учесника у послу може део посла поверити и дру-
гим производна! организацијама удруженог рада. 

Члан 6. 
Носилац посла — производне организације удру-

женог рада, може уговарати извођење инвестицио-
них радова у оквиру делатности коју обавља у Ју-
гос л а виј и, а спољнотрговинске организације и по-
словне заједнице — у оквиру самоуправите спора-
зума о удруживању рада и средстава са произвођа-
чима, односно својим члановима. 

Носилац посла мора бити уписан у судски ре-
гистар за вршење послова извођења инвестиционих 
радова у иностранству. 
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Члан 7. 
Носилац посла дужан је да пре предузиман^ 

претходних и припремних радњи за закључивања 
уговора о извођењу инвестиционих радова у ино-
странству, поднесе Општем удружењу грађевинар-
ства и индустрије грађевинског материјала Ју госла-
вије пријаву о намери да закључи уговор (у даљем 
тексту: пријава обраде посла). Опште удружење гра-
ђевинарства и индустрије грађевинског материјала 
Југославије (у даљем тексту: Опште удружење) при-
јаву обраде посла уступа на даљу обраду Општем 
удружењу чији је члан подносилац пријаве. . 

Под претходним и припремним радњама из ста-
ва 1. овог члана подразумевају се: учешће на јав-
ном надметању, подношење понуде страном лицу и 
предузимање других радњи којима се за организа-
цију удруженог рада стварају обавезе према стра-
ном лицу. 

Под страним лицем из става 2. овог члана под-
разумевају се страни наручилац радова, страни са-
извршилац посла, сопствено предузеће и мешовито 
предузеће у иностранству. 

Члан 8. 
Претходне и припремне радње у вези са закљу-

чењем уговора и закључење уговора о извођењу ин-
вестиционих радова у иностранству, који се односе 
на изградњу капацитета за производњу наоружања 
и војне опреме, као и на изградњу војних објеката, 
за рачун организације удруженог рада, обавља Са-
везна дирекција за промет и резерве производа са 
посебном наменом. 

Организације удруженог рада могу изводити ин-
вестиционе радове у иностранству који се односе на 
изградњу капацитета за производњу наоружања и 
војне опреме и изградњу војних објеката само на 
основу одобрења Савезног секретаријата за народну 
одбрану. 

Савезни секретар за народну одбрану донеће 
прописе којим ће ближе одредити шта се подразу-
мева под капацитетима за производњу наоружања и 
војне опреме и војним објектима у смислу ове уред-
бе, утврдити начин и поступак одобравања обраде 
посла и закључења уговора, као и начин евиденти-
рања и праћења извршавања закл^учених уговора. 

Члан 9. 
Пријава обраде посла садржи: 
1) фирму, односно назив и седиште организације 

удруженог рада која подноси пријаву обраде посла; 
2) начин извођења инвестициону^ радова (да ли 

се радови изводе путем радне јединице или не); 
3) назив и адресу иностраног инвеститора и на-

зив и адресу страног наручиоца посла; 
4) назив и локацију објекта на коме ће се изво-

дити радови; 
5) врсту радова и број објеката; 
6) динамику извођења радова (почетак и завр-

шетак); 
7) вредност радова (оријентациона и укупна 

вредност радова у валути у којој се уговара посао); 
8) процену могућности ангажовања домаћих 

радника; 
9) процену испоруке домаће опреме или друге 

робе; 

10) начин уступања радова (лицитација, прикуп-
љање понуда, непосредна погодба и др.), датум об-
јављиван^ лицитације и број позива на лицитацију 
или пријема позива од стране наручиоца; 

11) назив и адресе основних учесника у послу, 
као и оријентациону вредност послова који се усту-
пају иностраним кооперантима ако се они плани-
рају; 

12) рок подношења понуде. 

Члан 10. 
Уз пријаву обраде посла прилажу се: 
1) препис огласа о објављивању лицитације (у 

преводу), позив и др.; 
2) изјава подносиоца пријаве обраде посла да ће 

у оквиру услова страног наручиоца за уступање по-
сла (тендерска документација и др.) обезбедити мак-
симално коришћење домаћих капацитета за изво-
ђење свих врста радова који су предмет уступања, 
испоруку домаће технологије, опреме и материјала 
који се производе у Социјалистичкој Федеративној 
Републици Југос лави ји, ако су конкурентни на 
светском тржишту по уговореним условима (цени, 
квалитету, динамици испоруке, условима и трошко-
вима транспорта и другим својствима и карактери-
стикама) ; 

3) изјава подносиоца пријаве обраде посла да 
располаже производним капацитетима и кадровима 
за извршење наведеног посла; 

4) изјава подносиоца пријаве обраде посла да је 
обезбедио кооперанте, ако су они потребни за ус-
пешно извршење посла. 

Пријава обраде посла и подаци које она садржи 
представљају пословну тајну. 

Опште удружење, на захтев заинтересоване ор-
ганизације удруженог рада из члана 5. ове уредбе, 
даће обавештење ако је за обраду одређеног посла 
већ издата потврда о примљеној пријави обраде 
посла. 

Члан 11. 
Носилац посла дужан је да поднесе пријаву об-

раде посла Општем удружењу у року од 30 дана од 
дана расписивања лицитације, пријема позива за 
подношење понуде, односно пријема позива за за-
кључење уговора путем непосредне погодбе. 

Придржавај ући се рока из става 1. овог члана 
носилац посла дужан је да поднесе пријаву обраде 
посла најмање 10 дана пре доспећа рока за подно-
шење понуде. 

Члан 12. 
Ако пријаву обраде посла подноси организација 

удруженог рада која обавља послове спољнотрго-
винског промета, уз пријаву, поред прилога из члана 
10. ове уредбе, подноси и споразум о заједничкој об-
ради посла са кооперантима. 

Ако пријаву обраде посла подноси пословна за-
једница организација удруженог рада, уз пријаву, 
поред прилога из члана 10. ове уредбе, подноси и 
уговор о заједничкој обради посла између чланова 
учесника у послу и заједнице, као и споразум о за-
једничкој обради посла са организацијама удруже-
ног рада које нису њени чланови. 

Члан 13. 
Опште удружење издаће потврду да је носилац 

посла поднео пријаву обраде посла у року од 10 да-
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на од дана пријема пријаве и да је дао изјаву да 
располаже слободним производити капацитетима и 
кадровима за извршење посла. Ако је у питању под-
несена пријава на основу расписане лицитације, рок 
за издавање потврде почиње тећи 30-тог дана од 
дана расписивања лицитације. 

Потврда о поднесеној пријави обраде посла са-
држи податке наведене у пријави обраде посла из 
члана 9. тач. 1, З, 4, 5, 8. и 9. ове уредбе. 

Опште удружење издаће потврду о примљеној 
пријави обраде посла, ако су у пријави садржани 
сви подаци и прилози из чл. 8, 9. и 11. ове уредбе. У 
случају да у пријави нису садржани сви подаци и 
прилози из чл. 8, 9. и 11. ове уредбе, Опште удруже-
ње је дужно о недостацима обавестити подносиоца 
пријаве у року од десет дана од дана пријема при-
јаве. Подносилац пријаве (недостајуће) податке који 
недостају дужан је послати Општем удружењу у ро-
ку од десет дана од дана пријема обавештења. У 
случају да тако не поступи сматра се да пријава 
није била поднесена. 

Ако Опште удружење прими пријаву обраде по-
сла за коју је већ издало потврду у смислу става 1, 
односно става 2. овог члана, обавестиће подносиоца 
нове пријаве да не може издати нову потврду. 

Носилац посла не може без потврде из става 1, 
односно става 2. овог члана почети претходне и при-
премне радње за закључење уговора ни закључити 
уговор о извођењу инвестиционих радова у ино-
странству. 

Потврда из става 3. овог члана важи годину 
дана. По истеку тог рока, организација којој је по-
тврда издата, уколико и даље жели да обрађује 
предметни посао, дужна је да поднесе нову пријаву. 

Измене и допуне издате потврде о примљеној 
пријави обраде посла, Опште удружење може врши-
ти на захтев подносиоца пријаве до доспећа рока за 
предају понуде страном лицу, односно до момента 
продаје понуде или закључења уговора са страним 
лицем. 

Члан 14. 
Ако су Општем удружењу поднесене две или 

више пријава обраде посла за исти посао пре изда-
вања потврде из члана 13. ове уредбе, Опште удру-
жење спровешће поступак договарања између под-
носилаца пријава. 

Начин и поступак договарања из става 1. овог 
члана утврдиће самоуправним споразумом органи-
зација удруженог рада — учесници инвестиционих 
радова у иностранству. 

До закључења самоуправног споразума из става 
2. овог члана, начин и поступак договарања пропи-
сује и спроводи Опште удружење. 

II. Упис у регистар уговора о извођењу ин в ести див-
них радова у иностранству 

Члан 15. 
Закључени уговори о извођењу инвестиционих 

радова у иностранству уписују се у посебан регистар 
уговора о извођењу инвестиционих радова у ино-
странству, који води Савезни комитет за енергетику 
и индустрију. 

Члан 16. 
Носилац посла је дужан да закључени уговор о 

извођењу инвеетиционих радова у иностранству под-

несе Савезном комитету за енергетику и индустри-
ју У року од 30 дана од дана потписивања уговора, 
ради уписа у регистар из члана 15. ове уредбе. 

Уз захтев за упис у регистар, поред уговора, при-
лаже се потврда Општег удружења из члана 13. 
ове уредбе. 

Савезни комитет за енергетику и индустрију не-
ће извршити упис уговора у регистар из члана 15. 
ове уредбе, ако није спроведен поступак у складу 
са одредбама ове уредбе, 

Члан 17. 
У регистар из члана 15. ове уредбе уписују се: 
1) фирма, односно назив и седиште сауговорача; 
2) предмет уговора; 
3) фирма, односно назив свих учесника у послу 

који су наведени у пријави обраде посла (посебно 
иностраних коопераната, ако их има); 

4) укупна вредност уговорних радова и вредно-
сти радова појединих учесника у послу, исказане у 
уговореној валути; 

5) датум и место закључења уговора. 
Уговор и документација која се прилаже уз 

уговор сматрају се службеном тајном. 
Носилац посла је дужан да у захтеву за упис 

уговора у регистар унесе податке из става 1. овог 
члана. 

Ремење о упису у регистар Савезни комитет за 
енергетику и индустрију донеће у року од 15 дана 
од дана уредно поднесеног захтева. Решење се до-
ставља подносиоцу захтева и народној банци репуб-
лике, односно народној банци аутономне покрајине, 
Служби друштвеног књиговодства Југославије и 
Општем удружењу. 

Члан 18. 
Ако се у току извођења инвестиционих радова 

у иностранству или по завршетку тих радова закљу-
чи анекс којим се мењају битни елементи уговора 
(објект на коме се изводе радови, или се регулишу 
обавезе на основу оквирног уговора при чему се 
анексом одређује предмет, цена и рок) такав се анекс 
сматра новим уговором у смислу ове уредбе. 

Члан 19. 
Одредбе чл. 73. до 76. Закона о промету робе и 

услуга са иностранством, које се односе на сарадњу 
организација удруженог рада у вршењу послова 
спољнотрговинског промета, примењују се и на из-
вођење инвестиционих радова у иностранству. 

III. Располагање девизама у току извођења инвести-
ционих радова у иностранству, обрачунавање трош-

кова пословања и утврђивање добити 

Члан 20. 
Организације удруженог рада које изводе инве-

стиционе радове у иностранству могу за време тра-
јања тих радова, а за потребе извођења тих радова 
располагати девизама које потичу: 

1) из аванса примљених на основу уговора за-
кљученог са иностраним сауговорачем; 

2) из износа наплаћених у току радова од ино-
страних сауговорача; 

3) из средстава кредита; 
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4) из девиза којима располажу у складу са са-
моуправним споразумом из члана 69. Закона о де-
визном пословању и кредитним односима са ино-
странством. 

Девизе из става 1. овог члана које се воде на по-
себном рачуну код овлашћене - банке и иностране 
банке, организација удруженог рада може употреби-
ти и за привремено финансирање других својих ра-
дова у иностранству, али само до завршетка радова 
по закљученом уговору за чију су реализацију та 
средства прибављена. 

Члан 21. 
Девизе из члана 20. ове уредбе држе се на де-

визном рачуну код овлашћене банке за сваки за-
кључени уговор или за сваку радну јединицу по-
себно, односно на основу одобрења народне банке 
републике, односно народне банке аутономне покра-
јине — на рачуну код иностране банке, а под усло-
вима које одреди Народна банка Југославије. 

Ако организација удруженог рада држи девизе 
из члана 20. ове уредбе на једном рачуну за више 
закључених уговора о извођењу инвестиционих ра-
дова у иностранству, дужна је да у свом књиговод-
ству води девизе посебно за сваки закључени уго-
вор,, 

Ако је организација удруженог рада закључила 
уговор са страним лицима за рачун једне или више 
организација удружертог рада — извођача радова, 
учешће у остваривању права на девизе из члана 20. 
ове уредбе утврђује се самоуправним споразумом о 
удруживању рада и средстава, самоуправним 
споразумом о дугорочној производној коопера-
ције самоуправним споразумом о дугорочној послов-
но-техничкој сарадњи, као и другим актима којима 
се утврђују облици међусобне сарадње, између и у 
оквиру радних организација, сложених организаци-
ја удруженог рада, пословних заједница и самоуп-
р а в и ^ интересних заједница у области материјална 
производње закљученог између тих организација, 
односно заједница. 

Ако инвестиционе радове у иностранству изводе 
једна или више основних организација удруженог 
рада у саставу радне или сложене организације уд-
руженог рада или више радних или сложених орга-
низација удруженог рада, учешће у остваривању 
права на девизе из члана 20. ове уредбе утврђује се 
самоуправите споразумом о удруживању рада и 
средстава, самоуправним споразумом о дугорочној 
производној кооперације самоуправним споразумом 
о дугорочној пословно-техничкој сарадњи као и 
другим актима којима се утврђују облици међусоб-
не сарадње Између и у оквиру радних организација, 
сложених организација удруженог рада, пословних 
заједница и самоуправних интересних заједница У 
области материјалне производње закљученог изме-
ђу тих организација, односно заједница. 

Документи из ст. 3. и 4. овог члана достављају 
се народној банци републике, односно народној бан-
ци аутономне покрај рте и овлашћеним банкама код 
којих се воде девизни рачуни потписница ових до-
кумената и самоуправне интересне заједнице за 
економске односе са иностранством републике, од-
носно аутономне покрајине. 

Члан 22. 
Девизама из члана 20. ове уредбе радна једини-

ца у иностранству плаћа купљену робу и извршене 
услуге у Социјалистичкој Федеративној Републици 
Југославен и иностранству, као и динарске трошко-

ве учињене у Социјалистичко) Федеративној Ре-
публици Југославији за њен рачун, а за потребе из-
вођења инвестиционих радова у иностранству. 

Организација удруженог рада може без увоза у 
Соци ј алистичку Федеративну Републику Југослави-
ју куповати у иностранству део опреме ради ком-
плетирани инвестиционог објекта који се гради, под 
условима и на начин прописан Законом о промету 
робе и услуга са иностранством и прописом доне-
сеним на основу тог закона. 

Члан 23. 
Организација удруженог рада дужна је да сход-

но прописима обезбеди податке и исправе из којих 
ће се моћи утврдити њено материјално-финансијско 
пословање у иностранству за сваки закључени уго-
вор о извођењу инвестиционих радова у иностран-
ству, и финансијски резултат по сваком закључе-
ном уговору, у складу са овом уредбом и другим 
прописима. 

Резултат материјално-финансијског пословања 
по сваком закљученом уговору организација удру-
женог рада је обавезна да искаже како за извештај-
ни период, тако и кумулативно од почетка радова 
до извештај ног периода. 

Члан 24. 
Радна јединица у иностранству дужна је да об-

рачунава амортизацију на основу средстава која је 
добила на употребу од матичне организације удру-
женог рада. Средства обрачунате амортизацијо рад-
на јединица може користити за набавку опреме за 
извођење инвестиционих радова у иностранству или 
их дозначити на девизни рачун матичне организа-
ције удруженог рада код овлашћене банке. Матична 
организација удруженог рада може та средства ко-
ристити у целини за намене предвиђене Законом о 
амортизации основних средстава организација уд-
руженог рада и других корисника друштвених сред-
става („Службени лист СФРЈ", бр. 58/76). 

За набавку основних средстава којима се изводе 
инвестициони радови у иностранству могу се кори-
стити, поред девиза из става 1. овог члана, девизе 
из члана 20. ове уредбе. И за та основна средства 
радна јединица је дужна да обрачунава амортиза-
цију и врши књижење у свом књиговодству. 

Средствима амортизацијо сматрају се и девизе 
остварене продајом основних средстава у иностран-
ству. 

Члан 25. 
Организација удруженог рада која изводи инве-

стиционе радове у иностранству дужна је да на ос-
нову података из књиговодства утврди финансијски 
резултат по сваком закљученом уговору. Финансиј-
ски резултат утврђује се на крају календарче го-
дине и по завршетку радова, на Обрасцу ФР — Фи-
нансијски резултат инвестиционих радова у ино-
странству за период од до — 
1979. године, који је одштампан уз ову уредбу и 
чини њен саставни део. 

Уз финансијски резултат организација удруже-
ног рада подноси и извештај о извршеним инвести-
ционим радовима у иностранству који представља 
образложење поднесеног обрачуна, као и одлуку ор-
гана управљања о прихватању годишњег обрачуна. 

Организација удруженог рада која је поднела 
пријаву о закљученом уговору о извођењу инвести-
ционих радова у иностранству доставља надлежној 
народној банци републике, ^односно народној банди 
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аутономне покрајине, годишњи финансијски резул-
тат са извештајем у три примерка, у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење завршног 
рачуна за радове у иностранству. 

Организација удруженог рада је дужна да на-
родној банци републике, односно народној банци ау-
тономне покрајине којој је поднела пријаву о за-
кљученом уговору, Еѓоднесе уз годишњи финансиј-
ски резултат из става 1. овог члана, преглед о фак-
турисаним и неплаћеним радовима, доказ о наплати 
девиза у земљи и иностранству и преглед остваре-
них ванредних прихода из члана 30. ове уредбе. Пре-
глед се саставља у уговореној или домицилној валу-
ти са назначењем броја, датума и износа фактуре и 
основа на које се наплата односи. За радове са роком 
трајања краћим од једне године ти прегледи се 
подносе уз коначни обрачун радова. Годишњи ф и -
нансијски резултат оверен од народне банке, орга-
низација удруженог рада подноси овлашћеној бан-
ци код које се води њен девизни рачун. 

Организација удружеонг рада може по утврђе-
ном финансијском резултату из става 1. овог члана, 
користити исказану добит у складу са одредбама са-
моуправног споразума из члана 69. Закона о девиз-
ном пословању и кредитним односима са иностран-
ством. Ова средства организација удруженог рада 
може користити до подношења наредног периодич-
ног обрачуна, односно до подношења годишњег фи-
нансијског обрачуна ако не подноси периодични об-
рачун. 

Ако намерава да користи право из става 5.. овог 
члана, организација удруженог^ рада може да утвр-
ди и периодични финансијски резултат, у ком слу-
чају може користити исказану добит у складу са 
одредбама самоуправног споразума из члана 69. За-
кона о девизном пословању и кредитним односима 
са иноетранством. Периодични обрачун саставља се 
на обрасцу предвиђеном у ставу 1. овог члана и мо-
ж е се поднети у року предвиђеном у ставу 3. овог 
члана, 

Подаци о обрачуну из става 1. овог члана иска-
зују се у валути домицилне земље, или у једној од 
валута у којој је уговорено плаћање, и у динарима. 
Прерачунавање у динаре врши се по средњем днев-
ном курсу важећем на дан истека периода за који 
се саставља обрачун. За валуте које нису садржане 
у ку рено ј листи, Народна банка Ју госл авије мора 
обавестити народне банке република, односно народ-
не банке аутономних покрајина о важећем курсу на 
дан истека периода за који се саставља обрачун. 

Ако у извођењу инвестиционих радова учеству-
је више организација удруженог рада као коопе-
ранти и подизвођачи радова, носилац посла подноси 
збирни обрачун уз који прилаже обрачуне за све 
учеснике. Учесници у послу дужни су да своје об-
рачуне доставе носиоцу посла најдоцније 15 дана пре 
истека рока из става 3. овог члана. 

Носилац посла је дужан да приложи годишњи 
обрачун и крајњи обрачун финансијског резултата 
по појединим учесницима — кооперантима надлеж-
ној народној банци републике, односно народној 
банци аутономне покрајине. 

Члан 26. 
По прихватању окончане ситуације од стране 

инвеститора, организација удруженог рада дужна је 
да, у року од 90 дана од дана завршетка радова, из-
ради коначан обрачун радова и достави га надлеж-
ном органу земље у којој се радови изводе, ако по 
прописима те земље коначан обрачун радова под-
леже одобрењу. 

Организација удруженог рада је дужна по за-
вршетку инвестиционих радова у иностранству, да 

изради коначан обрачун радова који треба да обу-
хвати целокупну активу и пасиву радне јединице 
без обзира да ли се девизе налазе у Социјалистичко^ 
Федеративној Републици Југославен или у ино-
странству, и да истовремено прикаже финансијски 
резултат тих радова. 

Коначан обрачун радова саставља се на обрасцу 
из члана 25. ове уредбе и доставља надлежној на-
родној банци републике, односно народној банци 
аутономне покрајине у 3 примерка у року од 90 да-
на од дана завршетка радова, са извештајем који 
се израђује на начин предвиђен за годишњи обра-
чун радова. Уз коначан обрачун радова организаци-
ја удруженог рада је дужна да приложи одлуку ор-
гана управљања о прихватању тог обрачуна. 

Народна банка републике, односно народна бан-
ка аутономне покрајине, дужна је да у року од 30 
дана од дана пријема периодичног, годишњег, од-
носно коначног обрачуна изврши преглед и оверу 
поднетог обрачуна. 

Члан 27. 
Под даном завршетка радова у иностранству 

подразумева се датум кад је надлежни (финансиј-
ски или порески) орган земље у којој се радови из-
воде прихватио коначан обрачун радова, што се до-
казује решењем надлежног органа у овереном пре-
воду. 

Ако се у року од 90 дана од дана извршења ко-
начног обрачуна са инвеститором и пријема радова 
не добије потврда од надлежног органа земље у ко-
јој се изводе радови, организација удруженог рада 
која изводи инвестиционе радове може поднети ко-
начан обрачун под условом да уз Образац ФР из 
члана 25. ове уредбе, приложи изјаву потписану од 
директора организације и руководиоца књиговод-
ства да је претходно створена обавеза посебно ис-
казана у књиговодству за плаћање процењеног из-
носа пореза, а који ће остати резервисан на рачун 
радне јединице ради измирења. 

Ако у земљи у којој се радови изводе не постоји 
обавеза опорезивања инвестиционих радова, органи-
зација удруженог рада дужна је да уз образац ФР 
из члана 25. ове уредбе приложи изјаву, оверену од 
одговорних руководилаца, да је у питању таква 
земља. Као датум завршетка радова у том случају 
треба сматрати дан прихватања коначног обрачуна 
о извршеним радовима од стране инвеститора. 

Девизе које се налазе на рачуну радне јединице 
у иностранству и друга средства организација удру-
женог рада је дужна да унесе у Социјалистичку 
ФедератиЕну Републику Југославију у року од 90 
дана од дана завршетка радова. Изузетно, ако је у 
питању извођење инвестиционих радова на кредит, 
тај рок треба рачунати од дана доспећа ануитета 
сагласио ануитетном плану из закљученог кредитног 
уговора. 

Ако су са инвеститором уговорени гарантни ро-
кови и ако су одговарајући износи задржани од 
стране инвеститора као покриће за гаранцију ис-
п р а в н о с т извршених радова, организација удруже-
ног рада је дужна да те износе унесе у Социјали-
стичка Федеративну Републику Југославију у року 
од 90 дана од дана истека уговореног гарантног рока. 

Члан 28. 
Народна банка републике, односно народна бан-

ка аутономне покрајине оверене годишње и коначне 
обрачуне и извештаје из чл. 25. и 26. ове уредбе до-
ставља Савезном комитету за енергетику и инду-
стрију, најдоцније до 1. јуна текуће године. 

Ако се уговор о извођењу инвестиционе^ радова 
у иностранству раскине, народна банка репз^блике^ 
односно народна банка аутономне покрајине обаве-
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штава Савезни комитет за енергетику и индустрију 
о том раскиду у року од 30 дана од дана пријема 
пријаве о раскиду уговора и при том доставља об-
рачун из става 1. овог члана. 

Савезни комитет за енергетику и индустрију, у 
споразуму са Савезним секретару атом за финансије 
и Народном банком Југославије, може донети ближе 
прописе за спровођење одредаба овог члана. 

Члан 29. 
Народна банка републике, односно народна бан-

ка аутономне покрајине пратиће да ли организације 
удруженог рада врше наплату својих потраживања 
по одредбама чл. 26, и 27. ове уредбе и о томе ће 
обавештавати Савезни комитет за енергетику и ин-
дустрију. 

Члан 30. 
Радна јединица може ради коришћења слобод-

них капацитета и радне снаге, независно од радова 
козе изводи по закљученом уговору, закључивати 
уговоре о вршењу и других послова мањег обима 
који појединачно не могу прећи 25°/о вредности за-
кључених уговора, с тим што се прилив девиза и 
трошкови по томе послу уносе у коначан обрачун 
радова који је пријављен банци. 

У обрачун из става 1. овог члана уносе се и де-
визе наплаћене на име камате на депонована (оро-
чена или по виђењу) средства код иностране банке. 

Члан 31. 
Изузетно од одредаба ове уредбе, организација 

удруженог рада која у иностранству врши инвести-
ционе радове у виду истраживачких радова (гео-
лошких, рударских, хидротехничких и сл.) у своје 
име и за свој рачун, може за потребе основне орга-
низације удруженог рада или њеног дела у ино-
странству, која изводи те радове, вршити услуге уз 
истовремено њихово наплаћивање, као и вршити, по 
потреби, друга плаћања. Те издатке, као и одговара-
јућу амортизацију основних средстава коришћених 
на тим радовима, организација удруженог рада дуж-
на је посебно исказивати у свом књиговодству као 
трошкове ових радова. 

Ако по окончању радова из става 1. овог члана 
организација удруженог рада приступи експлоата-
цији природног богатства, средства која је уложила 
у истраживачке радове сматраће се као њен улог у 
девизама у пословању страног предузећа које ће 
вршити експлоатацију. У случају уступања права у 
експлоатации домаћој организацији или страној 
фирми, организација удруженог рада дужна је да 
тако остварене девизе унесе у Социјалистичку Фе-
деративну Републику Југославију и обрачуна у сми-
слу ове уредбе. 

IV. Повраћај опреме и резервних делова у Социјали-
стичку Федеративну Републику Југославију 

Члан 32. 
По окончању радова, односно по престанку упо-

требе опреме из члана 5. став 1. под 2 Закона о 
амортизации основних средстава организација уд-
руженог рада и других корисника друштвених сред-
става, организација удруженог рада може увести 
опрему из члана 22. став 2. ове уредбе и резервне 
делове за ту опрему, без обзира на режим увоза од-
носне опреме. 

Увезена опрема и резервни делови у неописа-
не^ вредности уносе се у коначан обрачун радова. 

Организација удруженог рада дужна је да при-
ликом увоза опреме и резервних делова, поред дока-
за о куповини (уговор, фактуре и налози за плаћа-
ње), поднесе и одлуку органа управљања о набавци 
опреме за потребе извођења радова из става 1. овог 
члана, као и изјаву органа управљања да је опрема 
коришћена у иностранству за извођење инвестицио-
них радова, односно да су резервни делови неопход-
ни за одржавање те опреме. 

Ако организација удруженог рада намерава да 
опрему из става 1. овог члана задржи у иностран-
ству за извођење инвестиционих радова по другом 
уговору, дужна је да уз коначан обрачун достави 
сагласну одлуку органа управљања. 

V. Казнене одредбе 

Члан 33. 
Новчаном казном од 30.000 до 1,000.000 динара 

казниће се за привредни преступ организација уд-
руженог рада: 

1) ако врши претходне и припремне радове у 
вези са закључивањем уговора о извођењу инвести-
ционих радова у иностранству или изводи инвести-
ционе радове у иностранству, а за извођење тих ра-
дова није уписана у регистар за вршење послова из-
вођења инвестиционих радова у иностранству 
(члан 6); 

2) ако пре вршења претходних и припремних 
радњи за закључивање уговора о извођењу инвести-
ционих радова у иностранству не поднесе Општем 
удружењу пријаву обраде посла (члан 7); 

3) ако изводи инвестиционе радове у иностран-
ству који се односе на изградњу капацитета наору-
жања, војне опреме и војних објеката, без одобре-
ња Савезног секретаријата за народну одбрану 
(члан 8); 

4) ако у пријави обраде посла (члан 9) наведе 
нетачне и неистините податке, или ако поступи про-
тивно датој изјави (члан 10. став 1); 

5) ако без потврде Општег удружења почне да 
врши претходне припремне радње за закључивање 
уговора о извођењу инвестиционих радова у ино-
странству, или закључи такав уговор (члан 13); 

6) ако за време трајања радова користи девизе 
противно чл. 20. и 21. ове уредбе; 

7) ако девизе не држи на посебном девизном ра-
чуну, односно располагање девизама не врши у скла-
ду са чланом 21. ове уредбе; 

8) ако купљену робу и извршене услуге плаћа 
супротно члану 22. ове уредбе. 

За привредни преступ из става 1. овог члана 
казниће се новчаном казном од 2.000 до 20.000 дина-
ра и одговорно лице у организацији удруженог рада. 

Члан 34. 
Новчаном казном од 30.000 до 1,000.000 динара 

казниће се за привредни преступ организација уд-
руженог рада која врши послове промета робе и ус-
луга са иностранством ако закључи уговор о изво-
ђењу инвестиционих радова у иностранству, а нема 
самоуправни споразум са производним организаци-
јама удруженог рада (члан 5). 

За привредни преступ из става 1. овог члана 
казниће се новчаном казном од 2.000 до 20.000 дина-
ра и одговорно лице у организацији-удруженог рада. 

Члан 35. 
Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара каз-

ниће се за привредни преступ организација удруже-



Страна 270 — Број (31 СЛУЖБЕНИ шет СФРЈ Петак, 2. март 1979. 

ног рада или пословна заједница организација удру-
женог рада: 

1) ако у прописаном року не поднесе Савезном 
комитету за енергетику и индустрију закључени 
уговор о извођењу инвестиционих радова у ино-
странству или анекс тог уговора (члан 16); 

2) ако у прописаном року не пријави промене у 
вези са уписом у регистар уговора о извођењу ин-
вестиционих радова у иностранству (члан 18); 

3) ако народној банци републике, односно народ-
ној банци аутономне покрајине не достави у пропи-
саном року обрачуне и прегледе из чл. 25. и 26. ове 
уредбе и ако у обрачуне унесе нетачне податке 
(члан 26. став 3). 

За привредни преступ из става 1. овог члана -
Казниће се новчаном казном од 1.000 до 5.000 динара 
И одговорно лице у организацији удруженог рада 
или у пословној заједници организација удруженог 
рада. 

VI. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 36. 
Уговори о извођењу инвестиционих радова у 

иностранству закључени до дана ступања на снагу 

ове уредбе уписују се у посебан регистар Савезног 
комитета за енергетику и индустрију по одредбама 
ове уредбе. 

Уговори о ^извођењу инвестиционих радова у 
иностранству закључени и уписани у посебан реги-
стар Савезног комитета за енергетику и индустрију 
пре ступања на снагу ове уредбе извршавају се по 
прописима који су били на снази у време закључе-
ња уговора, односно уписа уговора у регистар, ако 
је то за уговараче повољније. 

Члан 37. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", а приме-
њиваће се до 31. децембра 1979. године. 

Е. п. бр. 173 
22. фебруара 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с. р. 

Образац ФР 
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158. 

На основу члана 31. став 1, у вези са чланом 28. 
тачка 1. Закона о друштвеној контроли цена („Слу-
жбени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРОДАЈНИМ ЦЕНАМА СИРОВЕ КАФЕ 

1. Продајна цена сирове кафе, која се увози 
од 1. јануара 1979. године, утврђује се тако 
да ниво цена сирове кафе износи у просеку 93,17 ди-
нара по једном килограму, франко утоварено у ме-
сту ускладиштења. 

Савезни завод за цене утврдиће у оквиру просе-
ка из става 1. ове тачке продајне цене за поједине 
врсте сирових кафа. 

2. Цена из тачке 1. ове одлуке не односи се на 
сирову кафу коју су организације удруженог рада 
набавиле (купиле) од Савезне дирекције за резерве 
прехрамбених производа. 

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о продајним ценама кафе („Служ-
бени лист СФРЈ", бр. 13/77). 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу СФРЈ". 

Е. п. бр. 185 
1. марта 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Потпредседник, 
Гојко Убипарип, с. р. 

159. 

На основу члана 31. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72), у вези са чланом 27. Договора о основама 
Друштвеног плана Југославије за развој агроин-
дустријског комплекса у периоду од 1976. до 1980. 
године („Службени лист СФРЈ", бр. 34/77), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГАРАНТОВАНОЈ (ЗАШ-

ТИТНОЈ) ЦЕНИ МЛЕКА 

1. У Одлуци о гарантованој (заштитној) цени 
млека (.,Службени лист СФРЈ", бр. 39/78) у тачки I. 
Став 1. број, „0,99" замењује се бројем: „1,06". 

2. Тачка 2. брише се. 
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Е. п. бр. 176 
15. фебруара 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Потпредседник, 
Андреј Маринц, с. р. 

160. 
На основу члана 49. став 1. Царинског закона 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/76), на основу са-
гласности надлежних републичких и покрај ниских 
органа, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА 
ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА КОЈИ ЋЕ СЕ 
ПРИМЕЊИВАТИ ПРИ СНИЖАВАЊУ ЦАРИНЕ 
НА УВОЗ СПЕЦИФИЧНЕ ОПРЕМЕ ОД 1. ЈУЛА ДО 

31. ДЕЦЕМБРА 1978. ГОДИНЕ 

1. У Одлуци о продужењу важења Одлуке о 
критеријумима који ће се примењивати при снижа-
вању царине на увоз специфичне опреме од 1. јула 
до 31. децембра 1978. године („Службени лист СФРЈ", 
бр. 70/78 и 6/79) у тачки 1. речи: „до 28. фебруара" 
замењују се речима: „до 31. марта". 

2, Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Е. п. бр. 177 
22. фебруара 1979. године 

Београд 

Савезно извршио веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, е. р. 
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161. 

На основу члана 12. Друштвеног договора о ос-
новама и мерилима за утврђивање личних доходака 
и осталих примања функционера у федерацији 
(,.Службени лист СФРЈ", бр. 58/76), Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТО-
ВАЊЕ ФУНКЦИОНЕРА И РУКОВОДЕЋИХ РАД-
НИКА КОЈЕ ПОСТАВЉА САВЕЗНО ИЗВРШНО 

ВЕЋЕ 

1. За дане проведене у обављању службених 
послова ван места запослења, функционеру и руко-
водећем раднику кога поставља Савезно извршно 
веће у савезним органима управе, савезним органи-
зацијама и стручним службама Савезног извршног 
већа, припада дневница у износу од 500 динара. 

2. Ако се функционеру и руководећем раднику 
етз тачке 1. ове одлуке признају трошкови прено-
ћишта, дневница из те тачке, са трошковима прено-
ћишта, износи 600 динара. 

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о висини дневнице за службено 
путовање функционера које именује или поставља 
Савезно извршио веће („Службени лист СФРЈ", бр. 
21/78). 

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Е. п. бр. 175 
22. фебруара 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с. р. 

162. 

На основу члана 14. Друштвеног договора о ос-
новама и мерилима за утврђивање личних доходака 
и осталих примања функционера у федерацији 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 58/76), Савезно изврш-
но веће доноси 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗБОГ ОДВО-
ЈЕНОГ ЖИВОТА ОД ПОРОДИЦЕ ФУНКЦИОНЕРА 
И РУКОВОДЕЋИХ РАДНИКА КОЈЕ ПОСТАВЉА 

САВЕЗНО ИЗВРШНО ВЕЋЕ 

1. Функционеру и руководећем раднику кога Са-
везно извршно веће поставља у савезним органима 
управе, савезним организацијама и стручним служ-
бама Савезног извршног већа припада накнада 
трошкова због одвојеног живота од породице у из-
носу од 5.000 динара месечно, ако у Београду није 
добио одговарајући уселиш породични стан и због 
тога живи одвојено од своје уже породице. 

2. Накнада трошкова због одвојеног живота од 
породице припада Функционеру и руководећем рад-
нику из тачке 1. ове одлуке од дана ступања на дуж-
ност, а престаје истеком месеца у коме му је доде-
љен усељив породични стан. 

3. Накнада трошкова због одвојеног живота ОД 
Породице, у износу утврђеном у тачки 1. ове одлуке, 

функционеру и руководећем раднику из те тачке 
припада од 1. фебруара 1979. године. 

4. Решење о одређивању накнаде трошкова због 
одвојеног живота од породице доноси Комисија Са-
везног извршног већа за кадровска питања, на пис-
мени захтев функционера, односно руководећег рад-
ника. 

5- Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о висини накнаде трошкова због 
одвојеног живота од породице функционера које 
именује или постав л̂ а Савезно извршно веће 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 21/78). 

6. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Е. п. бр. 174 
22. фебруара 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с. р. 

163. 

На основу тачке 6. Одлуке о условима и начи-
ну коришћења средстава Буџета федерације за 1979. 
годину за покриће обавеза за повлашћену вож-
њу („Службени лист СФРЈ", бр. 6/79), у споразуму 
са председником Савезног комитета за саобраћај и 
везе, савезни секретар за финансије издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О НАЧИНУ ИСПЛАШУВАЊА НАКНАДЕ ЗА ИС-
К О Р И Ш Ћ Е Н БЕСПЛАТНЕ И ПОВЛАШЋЕНЕ 
ВОЖЊЕ У ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ У 1979. 
ГОДИНИ И О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ ПОД-
НОСИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ТЕ НАКНАДЕ 

1. Накнаду за превозе лица извршене у 1979. го-
дини, која имају право на бесплатну, односно повла-
шћену вожњу у путничком саобраћају (у даљем тек-
сту: повлашћена вожња) организација удруженог ра-
да која се бави превозом путника у јавном саобра-
ћају (у даљем тексту: саобраћајна организација) ос-
тварује подношењем захтева за исплату накнаде. 
Захтев се подноси по истеку месеца у коме је по-
влашћена вожња извршена. 

Захтев за исплату накнаде саобраћајна органи-
зација подноси служби друштвеног књиговодства 
код које има жиро-рачун. 

2. Уз захтев за исплату накнаде саобраћајна ор-
ганизација прилаже, у два примерка, преглед извр-
шених повлашћених вожњи, састављен на основу из-
датих возних исправа (карата) за повлашћену 
вожњу. 

Преглед извршених повлашћених вожњи из ста-
ва 1. ове тачке саставља се на Обрасцу ПВ, који је 
одштампан уз ову наредбу и чини њен саставни део. 

3. Кад Служба друштвеног књиговодства из тач-
ке 1. став 2. ове наредбе утврди да је обрачун у пре-
гледу извршених повлашћених вожњи исправан, а 
захтев за исплату накнаде основан, испоставља налог 
којим одобрава износ накнаде у корист жиро-рачуна 
саобраћајне организације, а на терет рачуна 60811-630-
-ј 12 — Жиро-рачун извршења буџета федерације за: 
1979. годину, позиција 483 — Средства за покриће 
обавеза за повлашћену вожњу у путничком саобра-
ћају. 
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4. Један примерак прегледа извршених повлаш-
ћених вожњи из тачке 2. став 1. ове наредбе, заједно 
са налогом из тачке 3. ове наредбе, Служба друштве-
ног књиговодства из тачке 1. став 2. ове наредбе до-
ставља Служби друштвеног књиговодства Југосла-
в а е, која на основу тог прегледа и налога дозначава 
средства саобраћајној организацији. 

Служба друштвеног књиговодства Ју гос л авије 
води евиденцију о накнадама исплаћеним у претход-
ном месецу, по гранама саобраћаја и категоријама 
корисника повластице, према Обрасцу ПВ. 

5. За исплату накнаде за повлашћену вожњу на 
југословенским железницама Заједница југословен-
ских железница подноси заједнички захтев за све 
железничке транспорта организације удруженог 
рада, уз који прилаже месечни преглед извршених 
поблашћених вожњи на Обрасцу ПВ. 

6. Изузетно од одредаба ове наредбе, накнада за 
бесплатан превоз чланова Председништва СФРЈ, 

чланова Савета федерације, делегата Скупштине 
СФРЈ и чланова Савезног извршног већа исплаћује 
се Заједници југословенских железница за све ж е -
лезничке транспортне организације удруженог рада 
у паушалном износу утврђеном на начин из тачке 3. 
став 2. Одлуке о условима и начину коришћења 
средстава Буџета федерације за 1979. годину за по-
криће обавеза за повлашћену вожњу. 

7. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 7-1610/1 
15. фебруара 1979. године 

Београд 

Заменик 
Савезног секретара за 

финансије, 
Божидар Радуновић, с. р. 

Образац ПВ 



Страна 274 — Број (31 СЛУЖБЕНИ шет СФРЈ Петак, 2. март 1979. 

164. 

На основу члана 59. став 1, у вези са чланом 13. 
Закона о уношењу и растурању иностраних средста-
ва масовног комуницирања и о иностраној информа-
тивног делатности у Југославији („Службени лист 
СФРЈ", бр. 39/74), савезни секретар за унутрашње 
послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА ЛИСТА 
„KURIER" 

Забрањује се уношење и растурање у Југослава 
ји листа „Kurier", од 1. фебруара 1979. године, који 
излази на немачком језику у Вечу, Аустрија. 

Бр. 650-1-12/444 
12. фебруара 1979., године 

Београд 

Заменик 
савезног секретара 

за унутрашње послове, 
Драшко Јуришић, с. p. 

165. 

На основу члана 59. став 1, у вези са чланом 13. 
Закона о уношењу и растурању иностраних средста-
ва масовног комуницирања и о иностраној информа-
тивно ј делатности у Југославији („Службени лист 
СФРЈ", бр. 39/74), савезни секретар за унутрашње 
послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА ЛИСТА 

,,IL PICCOLO" 

Забрањује се уношење и растурање у Југосла-
ви ји листа ,,И Piccolo", број 9843 од 2. фебруара 1979. 
године, који излази на италијанском језику у Трсту, 
Италија. 

Бр. 650-1-12/453 
12. фебруара 1979. године 

Београд 

Заменик 
савезног секретара 

за унутрашње послове, 
Драшко Јуришић, с. p. 

166. 
На основу члана 59. став 1, у вези са чланом 13. 

Закона о уношењу и растурању иностраних средста-
ва масовног комуницирања и о иностраној информа-
тивној делатности у Југославији („Службени лист 
СФРЈ", бр. 30/74), савезни секоетар за унутрашње 
послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА ЛИСТА 

„LA ЅТАМРА" 

Забрањује се уношење и растурање у Југослави-
ји листа „La Stampa", број 26 од 2. фебруара 1979. 

године, који излази на итал иранском језику у Тори-
ну, ИталИЈа. 

Бр. 650-1-12/455 
13. фебруара 1979. године 

Београд 

Заменик 
савезног секретара 

за унутрашње послове, 
Драшко Јуришић, с. р. 

167. 

На основу члана 59. став 1, у вези са чланом 13. 
Закона о уношењу и растурању иностраних средста-
ва масовног комуницирања и о иностраној информа-
тивној делатности у Југославији („Службени лист 
СФРЈ", бр. 39/74), савезни секретар за унутрашње 
послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА ЛИСТА 
„BILD" 

Забрањује се уношење и растурање у Југослави-
ји листа „Bild", број 28 од 2. фебруара 1979. године, 
који излази на немачком језику у Минхену, Савезна 
Република Немачка. 

Бр. 650-1-22/776 
13. фебруара 1979. године 

Београд 

Заменик 
савезног секретара 

з? унутрашње послове, 
Драшко Јуришић, с. p. 

168. 

На основу члана 59. став 1. у вези са чланом 13. 
Закона о уношењу и растурању иностраних средста-
ва масовног комуницирања и о иностраној информа-
тивној делатности у Југославији („Службени лист 
СФРЈ", бр. 39/74), савезни секретар за унутрашње 
послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА ЛИСТА 
„DIE WELT" 

Забрањује се уношење и растурање у Југослави-
ји листа „Die Welt", број 23 од 27/28. фебруара 1979. 
године, који излази на немачком језику у Хамбургу, 
Савезна Република Немачка. 

Бр. 650-1-22/775 
13. фебруара 1979. године 

Београд 

Заменик 
савезног секретара 

за унутрашње послове, 
Драшко Јуришић, с. p. 
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169. 

На основу члана 220. алинеја 1. Закона о осно-
вама безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени лист СФРЈ", бр. 17/74), у споразуму са савез-
ним секретаром за унутрашње послове председник 
Савезног комитета за саобраћај и везе, прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О РЕГИСТРАЦИЈИ 

МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА 

Члан 1. 
У Правилнику о регистрацији моторних и при-

кључних возила („Службени лист СФРЈ", бр. 20/75), 
Списак ознака регистраских подручја који је 
одштампан уз тај правилник и чини његов саставни 
део, мења се и гласи: 

,СПИСАК ОЗНАКА РЕГИСТАРСКИ^ ПОДРУЧЈА 

1. Бања Лука BL 50. Нови Сад NS 
2. Бар BR 51. Ново Место NM 
3. Београд BG 52. Огулин OG 
4. Бихаћ BI 53. Охрид ОН 
5. Бијело Поље ВР 54. Осијек OS 
6. Битољ ВТ 55. Панчево РА 
7. Бјеловар ВЈ 56. Пећ РЕ 
8. Брчко ВС 57. Пирот PI 
9. Цеље СЕ 58. Пљевља РУ 

10. Цетиње СТ 59. Пожаревац РО 
11. Чачак СА 60. Прибој РВ 
12. Чаковец СК 61. Прилеп РР 
13. Дарувар DA 62. Приједор PD 
14. Добој DO 63. Приштина PR 
15. Дубровник DU 64. Призрен PZ 
16. Ђаковица DJ 65. Прокупље РК 
17. Гњилане GL 66. Пула ри 
18, Горажде G2 67. Ријека RI 
19 Горица GO 68. Сарајево SA 
20. Госпић GS 69. Сисак SI 
21. Иванград IG 70. Скопље SK 
22. Јајце ЈС 71. Славонски 
23, Карловац КА Брод SB 
24. Кикинда KI 72. Славонска 
25. Копер КР Пожега SP 
26. Копривница КС 73. Смедерево SD 
27. Косовска 74. Сомбор SO 

Митровица КМ 75. Сплит ST 
28. Котор КО 76. Сремска 
29. Крагујевац KG Митровица SM 
30. Краљево KV 77. Суботица ѕ и 
31. Крањ КИ 78. Светозарево SV 
32. Крапина KN 79 Шабац ЅА 
33. ^Крижевци К 2 80. Шибеник SI 
34. Крушевац KS 81. Штип бт 
35. Куманово ки 82. Тетово ТЕ 
36. Кутина кт 83! Титов Велес TV 
37. Лесковац LE 84. Титоград TG 
38. Ливно LI 85. Титово 
39. Лозница LO Ужице ти 
40. Љубљана 

Макарска 
Марибор 

LJ 86. Тузла TZ 
41. 
42. 

Љубљана 
Макарска 
Марибор 

МА 
МВ 

87. 
88. 

Урошевац 
Ваљево 

UR 
VA 

43. Мостар МО 89. Вараждин V2 

44. Мурска 90. Винковци VK 44. 
Собота MS 91. Вировитица VT 

45. Нашице NA 92. Врање VR 
46. Никшић NK 93. Задар ZD 
47. Ниш NI 94. Загреб . ZG 
48. Нова 95. Зајечар ZA 

Градишка NG 96. Зрењанин ZR 
49. Нови Пазар NP 97. Зеница ZE." 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 324/1 
6. новембра 1978. године 

Београд 

Председник 
Савезног комитета за 

саобраћај и везе, 
Анте Зелић, с. р. 

170. 

На основу тачке 34. Одлуке о начину преузима-
ња, прикупљања и чувања моторних и прикључ-
них возила и њихових делова, продаји тих возила 
и делова и распореду средстава добивених том 
продајом („Службени лист СФРЈ", бр. 68/78), ди-
ректор Савезне управе царина, по претходно при-
бављеном мишљењу генералног секретара Ауто-
-мото савеза Југос лави је, прописује 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА, ПРИКУПЉАЊА И 
ЧУВАЊА МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА 
И ЊИХОВИХ ДЕЛОВА, ПРОДАЈИ ТИХ ВОЗИЛА 
И ДЕЛОВА И РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА ДОБИВЕ-

НИХ ТОМ ПРОДАЈОМ 

I. Опште одредбе 

1. Преузимање, прикупљање и чување моторних 
и прикључних возила и њихових делова, који су 
увезени у Социјалистичку Федеративну Републику 
Југославију, а о којима се води царински, управни 
или прекршајни поступак, осим редовног поступка 
царињења; вођење евиденције о томе; продаја тих 
возила и делова и распоређивање средстава доби-
вених том продајом, Ауто-мото савез Југославије, 
односно ауто-мото савези република, ауто-мото са-
вези аутономних покрајина и ауто-мото друштва (у 
даљем тексту: организација АМСЈ), врше на начин 
прописан овим упутством. 

2. Савезна управа царина одређује из које ца-
ринарнице ће се моторна и прикључна возила и 
њихови делови преузимати, прикупљати, чувати и 
продавати код одређене организације АМСЈ. 

Ауто-мото савез Југославије обавештава Савез-
ну управу царина о организацијама АМСЈ које су, 
у смислу тачке 1. став 2. Одлуке о начину преузи-
мања, прикупљања и чувања моторних и прикључ-
них возила и њихових делова, продаји тих возила 
и делова и распореду средстава добивених том про-
дајом (у даљем тексту: Одлука), одређене да обав-
љају послове преузимања, прикупљања, чувања, 
евидентирања и продаје моторних и прикључних 
возила и њихових делова. 

На улазу у просторије и просторе организације 
АМСЈ мора бити видно постављен натпис да је 
односна организација АМСЈ одређена за обављање 
послова. 

II. Начин преузимања и прикупљања моторних хѓ 
прикључних возила и њихових делова 

3. Организација АМСЈ која је одређена да' 
преузима, прикупља и чува моторна и прикључна 
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возила и њихове делове, образује комисију из тач-
ке 5. Одлуке на одређено време, које не може бити 
краће од три месеца ни дуже од годину дана. 

По истеку рока из става 1. ове тачке, образује 
се нова комисија у коју се могу именовати исти или 
други чланови. 

У комисију се одређују радници организације 
АМСЈ који имају одговарајуће стручно знање из 
области ауто-механике. 

4. Ако организација АМСЈ преузима моторно 
или прикључио возило од органа унутрашњих пос-
лова или другог правног или физичког лица (тачка 
8. Одлуке), организацији АМСЈ се предају и одго-
варајуће исправе, односно изјаве, и то: 

1) за возила из тачке 3. под 1. Одлуке — акт 
државног органа о привременом, односно коначном 
одузимању, изјава о предаји возила организацији 
АМСЈ и обрачун трошкова који терете односно во-
зило; 

2) за возила из тачке 3. под 2. Одлуке — ре-
шење надлежне царинарнице којим се, у смислу 
члана 97. став 2. Царинског закона, одобрава остав-
љање на чување код организације АМСЈ; 

3) за возила из тачке 3. под 3. Одлуке — изјава 
сопственика, односно возара о предаји возила без 
права на накнаду, у смислу члана 99. став 1. Ца-
ринског закона; 

4) за возила из тачке 3. под 7. Одлуке, која соп-
ственици предају непосредно организацији АМСЈ 
— изјава споственика о одрицању возила у корист 
државе СФРЈ. 

5. При преузимању моторних и прикључних 
возила и њихових делова из тачке 3. Одлуке, коми-
сије саставља записник најмање у четири примерка, 
на Обрасцу I. 

За моторна и прикључна возила и њихове де-
лове које организација АМСЈ преузима од џари-, 
нарнице, уз записник се прилажу писмено обавеш-
тење царинарнине, копије исправа које се односе 
на возило, односно његове делове и обрачун трош-
кова. 

За моторна и прикључна возила и њихове де-
лове које организација АМСЈ преузима од органа 
унутрашњих послова или другог правног лица или 
физичког лица, уз записник се прилажу исправе, 
односно изјаве на,ведене у тачки 4. овог упутства. 

6. Ако се при преузимању моторног или при-
кључног возила утврди да се у истом налазе пред-
мети који се не сматрају резервним деловима, 
алатом, или припадајућим деловима тог возила ко-
мисија саставља посебан записник, у који уписује 
све битие податке о тим предметима (врста, какво-
ћа. количина, ознаке, и др.) и месту и околностима 
под којима су ти предмети нађени (у пртљажнику, 
скривени или не. и др.). 

Нађени предмети и два примерка записника 
предају се надлежној царинарници. 

7. Ако се при преузимању моторног или прик-
ључног возила у смислу тачке 4. овог упутства, 
утврди да су пре предаје организацији АМСЈ са 
возила очигледно скинути одређени делови, орга-
низација АМСЈ ће поднети писмену пријаву над-
лежној царинарници, у коју се уписују сви битни 
подаци о сопственику возила, односно возару, ски-
нутим деловима (врста, каквоћа, количина, вред-
ност), возилу (марка, година производње, јачина 
мотора, број мотора и шасије, регистарска ознака 
и др.) и околностима под којима је утврђено да су 
делови скинути. 

Један примерак пријаве из става 1. ове тачке, 
прилаже се уз записник о преузимању возила. 

8. Ако при преузимању моторног или прикључ-
ног возила комисија утврди или оцени да постоји 
основана сумња да бројеви мотора, односно шасије 
нису фабрички утиснути, у записнику о преузима-
њу се то мора посебно нагласити. 

9. Организација АМСЈ која је преузела моторно 
и прикључио возило или њихове делове, у смислу 
тачке 8. став 1. Одлуке, обавештава царинариицу 
писмено и доставља јој примерак записника. 

Обавештење из става 1. ове тачке, мора да са-
држи нарочито податке о сопственику возила и од 
кога Је, по ком основу, у које време и под КОЈИМ 
околностима возило преузето. 

Као време ѕ кад је возило преузето, у' смислу 
става 2. ове тачке, сматра се тренутак кад је коми-
сија саставила записник о преузимању возила. 

10. Достављање обавештења из тачке 9. овог 
упутства, по правилу, врши се непосредно надлеж-
ној царинарници. 

Изузетно, ако је царинарница удаљена од се-
дишта организације АМСЈ више од 50 кт , достав-
љање се може извршити и путем поште, с тим што 
се у року од 5 радних часова од тренутка преузи-
мања возила, царинарници мора доставити теле-
графско обавештење о преузимању возила. 

11. Евидентирање преузетих моторних и прик-
ључних возила и њихових делова, у смислу тачке 
9. Одлуке, врши се у Контрол нику моторних и 
прикључних возила, који се ради на Обрасцу II (у 
даљем тексту: Контролише). 

Организација АМСЈ може водити посебне кон-
тролним за возила, односно делове, који су прим-
љени, односно прикупљени по истом правном ос-
нову. 

Записници о преузимању и друга документација 
која се односи на преузета моторна и прикључна 
возила и њихове делове, морају се одлагати у по-
себне фасцикле, по редним бројевима из Контрол-
н и м . 

III. Начин чувања моторних и прикључних возила 
и њихових делова 

12. Ако надлежна царинарница утврди да пода-
ци из Контролника и документације не одговарају 
стању моторних и прикључних возила, односно 
њихових делова у тренутку преузимања, покренуће 
поступак за наплату царине и других увозних даж-
бина и противувредности возила, односно делова, у 
смислу тачке 12. Одлуке. 

Надлежна царинарница ће најмање једанпут 
тромесечно сравнити евиденцију са документацијом 
и податке упоредити са стањем возила и њихових 
делова које чува организација АМСЈ. 

Савезна управа царина може одредити да над-
зор над законитошћу рада организације АМСЈ над 
пословима преузимања, прикупљања и чувања 
возила на подручју на коме има више царинарни-
ца — врши једна царинарница. 

IV. Начин предаје возила сопственик^ и враћања 
возила у иностранство 

13. Ако је надлежна царинарница у спроведе-
ном царинском, управном или прекршај ном поступ-
ку одлучила да се возило које се налази на чувању 
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код организације АМСЈ преда сопственик?; органи-
зација АМСЈ, у смислу тачке 14. Одлуке, издаје 
возило само ако јој је поднет одговарајући акт 
царинарнице и ако се лице ко,је преузима возило 
потпише на потврди, на Обрасцу III 

14 Као одговарајући акт, у смислу тачке 13. 
овог упутства, сматра се решеше царинарнице ко-
јим се поступак обуставља, решење којим је одлу-
чено да се возило преда сопствеиику или други акт 
царпнарнице којим се организација АМСЈ обавеш-
тава да изда возило сопственик. 

У акту КОЈИМ се организација АМСЈ обавештава 
да изда возило сопственик^. мора да се назначи да 
ли је сопственик дужан да. у смислу тачке 15. став 
1. Одлуке, плати трошкове у вези прикупљања, 
преузимања и чувања возила, или ће се ти трош-
кови подмирити на терет средстава добивених про-
дајом других возила, на основу тачке 15. став 2. 
Одлуке. 

15 На основу акта надлежне царинарници и 
потписа лица које је возило преузело, раздужузе се 
Контролни^ а акт царинарнице, потврда о преузи-
мању. копија обрачуна трошкова које је платило 
лице које је преузело возило и друга документаци-
ја која се односи на то возило, одлажу се у одго-
варајућу фасциклу. Фасцикла са документации ом 
се чува најмање три године од дана издавања ,во-
зила. 

16. Ако је надлежна царинарница, у смислу 
тачке 16. Одлуке, одобрила враћање возила у ино-
страмство под царинским надзором, организација 
АМСЈ издаје возило лицу на које гласи решење 
КОЈИМ се одобрава враћање возила у иностранство 
и које је означено у царинско,! пропратници (члан 
54. Правилника о начину попуњавања и подношења 
исправа у царинском постгпку — ,.Службени лист 
СФРЈ", бр. 37/76, 58/76 и 9/78). 

Лице које је преузело возило ради враћања у 
иностранство, потписује се на потврди о преузима-
њу возила — Образац III. 

Ако је царинарница одобрила враћање возила у 
иностранство под условом да се вози по преда ов-
лашћеном возару (железница, шпедитер, ауто-тран-
спортна организација удруженог рада. ауто превоз-
ник и др.) потврду о преузимању возила потпи-
сује возар. 

17. На основу акта надлежне царинарнице и 
потписа лица које је возило преузело, оаздужује се 
Контролни^ а копија решења царинарнице којим 
се одобрава враћање возила у иностранство, потвр-
да о преузимању, копија обрачуна трошкова и дру-
ге исправе које се односе на то возило, одлал^у се 
у одговарајућу фасциклу. Фасцикла са документа-
ции ом се чува најмање три године од дана издава-
ња возила. 

18. Царински надзор над возилом које је издато 
ради враћања у иностранство, врши царинарница 
која је издала царинску пропратницу. 

V. Начин продаје моторних и прикљ-учних возила и 
њихових делова ' 

19. Царинарница која води царински, управни 
или прекршајни поступак у вези возила и његових 
делова за које су се стекли услови да се изложе 
продаји, обавештава о томе организацију АМСЈ код 
које се возило, односно делови налазе на чувању, 
и то најдоцније у року од 5 дана од дана кад су се 
стекли услови да се возило изложи продаји. 

Обавештење се доставља писмено, појединачно 
за свако возило, односно делове, а само изузетно—у 
обавештењу се могу уписати подаци за више вози-
ла, односно делова за које су се истовремено стек-
ли услови да буду изложени продаји. 

20. Спискови возила за која су се стекли усло-
ви да буду изложени продаји, садрже нарочито 
редни број, податке о возилу (врста, марка, тип, 
година производње, запремина мотора, јачина мо-
тора, број мотора, број шасије, стање возила), про-
цењену вредност возила и редни број из Контрол-
ним. 

21. При састављању спискова возила за која су 
се стекли услови да буду изложена продаји, вози-
ла се уписују одвојено по врстама наведеним у 
тачки 2. Одлуке и по о-ковима наведеним у одред-
бама под 3 и 4 тачке 30. Одлуке. 

22. Комисију из тачке 19. Одлуке, за преглед и 
процену возила по списковима, образује организа-
ција АМСЈ — посебно за сваку јавну продају. 

23. Комисија за преглед и процену возила о 
свом налазу саставља записник, на Обрасцу IV. 

24. Вредност возила коју је комисија процени-
ла, у смислу тачке 20. став 3. Одлуке, служи као 
почетна цена за јавну продају. 

25. Оглас о јавној продаји возила објављује се 
најмање у два дневна листа. 

26. Возило за које су се стекли услови да буде 
изложено јавној продаји, мора се изложити првој 
јавној продаји најдоцније у року од 60 дана од да-
на добил ања обавештења од царинарнице да се во-
зило може 143ложити продаји. 

27. Разгледању возила која се излажу јавној 
продаји, присуствују радници организације АМСЈ. 

28. Понуђачи који намеравају да учествују на 
јавној продаји, наводе за које возило, односно за 
која возила су зинтересојвани и за која полажу ка-
уцију, у смислу тачке 26. став 2. Одлуке. 

О положеној кауцији понуђачу се издаје потвр-
да (признаница) која садржи нарочито податке о 
имену, презимену, адреси и броју личне карте по-
нуђача, редни број из списка возила за које се по-
лаже кауција и висину кауције. 

29. Комисију из тачке 26. Одлуке, за спровође-
ње јавне продаје образује организација АМСЈ — 
посебно за сваку јавну продају. 

30. Комисија која спроводи јавну продају упи-
сује податке о лицима која су учествовала у јавном 
надметању и току јавне продаје за свако возило у 
Листу учесника на јавној продаји, на Обрасцу V. 
Листа учесника на јавној продаји попуњава се у 
два примерка, а потписују је чланови комисије. 

31. Записник о јавној продаји, из тачке 27. Од-
луке, води се на Обрасцу VI. 

Записник о јавној продаји попуњава се најма-
ње у два примерка, а потписују га чланови коми-
сије, купац и два присутна понуђача. Приликом 
потписивања записника, комисија уручује купцу 
посебну уплатницу са назначеним износом купопро-
дајне цене и бројем посебног рачуна Ауто-мото са-
веза Југославије на који треба извршити уплату 
купопродајне цене. 

32. Ако је неко од учесника у јавној продаји 
најавио приговор на рад и поступак комисије која 
је спроводила јавну продају, комисија о томе став-
ља забелешку на Записнику о јавној продаји. 

Сматраће се да је приговор благовремено најав-
љен, у смислу тачке 27. став 3. Одлуке, ако се 
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учесник у јавној продаји односног возила усмено 
обратио члановима комисије у року од једног часа 
после закључења јавне продаје. 

33. Купац возила у вези чије продаје није под-
нет приговор, односно по коме је поступак по при-
говору окончан, преузима купљено возило у року 
од пет дана од дана извршења продаје, односно од 
дана окончања поступка по приговору, ако је износ 
купопродајне цене уплатио на посебан рачун Ауто-
м о т о савеза Југославије и организацији АМСЈ 
поднео други примерак посебне уплатнице. 

34. Приликом преузимања возила, купац пот-
писом у Контролнику потврђује да је возило преу-

,зео, а организација АМСЈ му издаје Потврду за 
регистрацију возила, на Обрасцу VII. 

Записник о јавној продаји, Листа учесника на 
јавној продаји, копија потврде за регистрацију во-
зила и друга документација одлажу се у одговара-
јућу фасциклу, која се чува најмање три године од 
дана издавања возила. 

35. Ако за купљено возило, по пореским пропи-
сима постоји обавеза за плаћање пореза на промет 
код органа скупштине општине, организација АМСЈ 
надлежној скупштини општине одмах доставља 
Обавештење о извршеној продаји возила, на Обрас-
цу VIII. 

36. Продаја возила у смислу тачке 26. став 5. 
Одлуке, односно делова возила у смислу тачке 29. 
став 2. Одлуке, путем прикупљања понуда, објав-
љује се у дневној штампи сходно поступку код јав-
не продаје. 

37. Преглед приспелих понуда врши комисија 
из тачке 26. Одлуке и о резултату продаје састав-
ља записник. 

Записник из става 1. ове тачке садржи исте 
податке као и Записник о јавној продаји — Обра-
зац VI и Листа учесника на јавној продаји — Об-
разац V. 

38. На поступак предавања возила, односно де-
- лова купцима који су их купили путем прикупља-

ња понуда, сходно се примењују одредбе овог 
упутства које се односе на јавну продају. 

39. Ако организација АМСЈ има одговарајућу 
продавницу, делови моторних и прикључних вози-
ла могу се, у смислу тачке 29. став 3. Одлуке про-
давати и у тим продавницама, под условом да се на 
тај начин смањују трошкови чувања и продаје, као 
и да се о таквим деловима води посебна евиденција. 

40. Ако је продаја моторног или прикључног 
возила, односно њихових делова извршена непо-
средном погодбом (тачка 26. став 5. Одлуке) о томе 
се саставља записник. 

41. У случајевима из тачке 23. Одлуке, органи-
зација АМСЈ уступа возило одређеном кориснику 
кад од надлежне царинарнице прими обавештење 
да је Савезно извршно веће то одобрило, 

Ако је Савезно извршно веће одобрило уступа-
ње возила одређеном кориснику без накнаде, трош-
кови које је организација АМСЈ имала у вези са 
прикуплзањем, преузимањем и чувањем возила 
подмирују се на терет средстава добивених прода-
јом других возила. 

Ако је Савезно извршно веће одобрило уступа-
ње возила уз одређену накнаду, распоред тих 
средстава се врши у смислу одредаба тач. 30. до 32. 
Одлуке. 

Лице које преузима возило потписује потврду 
(Образац III) која се заједно са обавештењем ца-

ринарнице и другом документацијом одлаже у од-
говарајућу фасциклу. Документација се чува нај-
мање три године од дана издавања возила. 

42. Уништавање возила, у смислу тачке 22. Од-
луке, врши се механичким радњама (сечењем, лом-
љењем, пресовањем и др.) којима се возило чини 
неупотребљивим за друге сврхе, осим као сировина. 

О месту и времену уништавања возила, органи-
зација АМСЈ обавештава надлежну царинарницу. 

Уништавање возила се врши у присуству коми-
сије коју образује организација АМСЈ. 

Комисија из става 3. ове тачке, саставља за-
писник о уништењу возила, на основу кога се раз-
дужује Контролним 

Записник о уништењу возила и друга докумен-
тација одлажу се у одговарајућу фасциклу и чува-
ју најмање три године од дана уништења возила. 

VI. Начин распореда средстава добивених продајом 

43. Организације АМСЈ са подручја једног ауто-
-мото савеза републике, ОДНОСРШ ауто-мото савеза 
аутономне покрајине, које су извршиле продају мо-
торних и прикључних возила и њихових делова, 
достављају извештај ауто-мото савезу републике, 
односио ауто-мото савезу аутономне покрајине до 
5-ог у месецу, за продају извршену у претходном 
месецу. 

Извештај из става 1. ове тачке садржи податке 
о називу и врсти возила, односно делова, имену, 
презимену и адреси купца у износу купопродатне 
цене. као и спецификацију трошкова у вези при-
купљања. преузимања, чувања и продаје односних 
возила и делова, обрачунатих на основу ценовника 
трошкова из тачке 30. одредбе под 2 став 2. Одлуке. 

44. На основу извештаја организација АМСЈ, 
ауто-мото савез републике, односно ауто-мото савез 
аутономне покрајине доставља Ауто-мото савезу 
Југославије збирни извештај, до 10-ог у месецу, за 
продају извршену у претходном месецу. 

Извештај ауто-мото савеза република, односно 
ауто-мото савеза аутономне покрајине, садржи по-
датке прописане у тачки 43. став 2. овог упутства. 

45. Ауто-мото савез Југославије проверава по-
датке из извештаја у погледу тачности обрачуна 
трошкова по ценовнику трошкова и уплате износа 
купропродајне цене на посебан рачун Ауто-мото 
савеза Југославије. 

46. Ако утврди исправно стање, Ауто-мото са-
вез Југославије врши обрачун и распоред средста-
ва добивених продајом возила и делова, у смислу 
одредаба тач. 30. до 33. Одлуке. 

47. По одбитку трошкова из одредаба под 1 и 
2 тачке 30. Одлуке, за укупан износ остатка сред-
става добивених продајом возила и њихових делова 
из тачке 3. став 1. под 3. 5. 7, 9. 10 и 11 Одлуке, 
Ауто-мото савез Југославије доноси једно решење 
о уплати у корист буџета федерације. 

На основу решења из стаза 1. ове тачке. Ауто-
мото савез Југославије издаје налог за уплату 
средстава у корист буџета федерације, до 20-ог у 
месецу за продају извршену у претходном месецу. 

48. По одбитку трошкова из одредаба под 1 и 
2 тачке 30. Одлуке, за укупан износ остатка сред-
става добивених продајом возила и њихових делова 
из тачке 3. став 1. под 1, 2, 4. 8 и 12 Одлуке, Ауто-
м о т о савез Југославије доноси једно распоредио 
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решење за врсте возила козе су оптерећене истом 
стопом царине и других увозних дажбина. 

На основу решења из става 1. ове тачке, Ауто-
м о т о савез Југославије изда.је налог за уплату 
средстава у корист одговаратућих рачуна по врс-
тама увозних дажбина, до 20-ог у месецу за про-
дају извршену у претходном месецу. 

49. Савезна управа царина ће најмање једанпут 
тромесечно сравнити податке из извештаја ауто-
м о т о савеза република, односно ауто-мото савеза 
аутономних покрајина, о извршеној продаји са по-
дацима из распоредних решења и друге докумен-
тације која се налази у Ато-мото савезу Југосла-
в а е. 

VII. Завршне одредбе 

50. Обрасци I до VIII одштампани су уз ово 
упутство и чине његов саставни део. 

51. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ'4 . 

Бр Д-2421/1 
6. фебруара 1979. године 

Београд 

Директор 
Савезне управе царина, 

Кемал Тарабар, с. р. 
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Образац II 
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Образац IV 

Образац V 

Образац VI 
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Образац VII 

172. 

На основу тачке 1. став 2. Одлуке о продајним 
ценама сирове кафе („Службени лист СФРЈ", бр. 
9/79), Савезни завод за цене издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОДАЈНИХ ЦЕНА ЗА ПОЈЕ-
ДИНЕ ВРСТЕ СИРОВИХ КАФА 

1. Постојеће продајне цене за поједине врсте си-
рових кафа утврђују се тако да износе, и то: 

Образац VIII 

Цена из става 1. ове тачке не односи се на сиро-
ву кафу коју су организације удруженог рада наба-
виле (купиле) од Савезне дирекције за резерве прех-
рамбених производа. 

2. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 
да важи Наредба о утврђивању продајних цена за 
поједине врсте сирових кафа („Службени лист 
СФРЈ", бр. 13/77). 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ња у ,.Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 9/1 
1. марта 1979. године 

Београд 

Директор 
Савезног завода за цене, 

Зоран Пупавац, с. р, 
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172. 

На основу чл. 55, 56, 59. и 60. Закона о стан-
дардизацији (,.Службени лист СФРЈ бр. 38/77). ди-
ректор Савезног завода за стандардизацију издаје 

И А Р Е Д Б V 
О ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ ПЛОЧА ИВЕРИЦА 

ЗА ОПШТУ УПОТРЕБУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

1. Обавезном атестирању подлеже плоче иверице 
које се употребљавају за производњу намештаја, за 
унутрашње облагање и израду преградних зидова, за 
амбалажу и сличне намене, као и фурниране плоче 
иверице чији је средњи део иверица обложена дво-
страно сеченим или љуштеним фурниром. а које се 
употребљавају за облагање просторија, израду пре-
традних зидова, врата производа за унутрашњу 
уградњу — непуну, за производњу кутија за радио-
-пријемнике и телевизијске пријемнике и за произ-
водњу намештаја (у даљем тексту: плоче иверице). 

2. Испитивању подлеже следеће карактеристике 
квалитета плоча иверица: 

1) димензије; 
2) влажност; 
3) дебљинско бубрење; 
4) савојна чврстоћа; 
5) затезна чврстоћа управно на површину плоча; 
6) запреминска маса. 
3. Карактеристике квалитета плоча иверица које 

подлеже испитивању утврђене су југословенским 
стандардима, и то: 

1) југословеиским стандардом JUS D. С5.030 — 
Плоче иверице. Класификација; 

2) југословенским стандардом JUS D.C5.031 — 
— Плоче иверице. Плоче за општу употребу; 

3) југословенска стандардом JUS D.C5.032 — 
Плоче иверице. Равне плоче за употребу у гра-

.ђевинарству; 
4) југословенским стандардом JUS. D.C5.033 — 
Плоче иверице. Фурнирана плоча иверице. Пло-

че за општу употребу. Технички услови. 
4. Испитивање карактеристика квалитета плоча 

Иверица одређених у тачки 2. ове наредбе врши се 
на начин одређен југословенским стандардима, и то: 

1) југословенским стандардом JUS. D.A1.102 — 
Испитивање плоча иверица. Мерење дебљине; 

2) југословенским стандардом JUS. D.A1.103 — 
— Испитивање плоча иверица. Влажност; 

3) југословенским стандардом JUS D.A1.104 — 
— Испитивање плоча иверица. Утврђивање упијања 
воде и дебљинског ђубрења; 

4) југословенским стандардом JUS D.A1.106 — 
— Испитивање плоча иверица. Затезна чврстоћа уп-
равно на површину плоча; 

5) југословенским стандардом JUS D.A1.107 — 
— Испитивање плоча иверица. Севојна чврстоћа; 

6) југословенским стандардом JUS. D.A1.108 — 
—- Испитивање плоча иверица. Одређивање димензи-
је епрувета; 

7) југословенским стандардом JUS D.А 1.109 — 
— Испитивање плоча иверица. Мерење димензија, 
правости ивица и правоуглости плоча: 

8) југословенска стандардом JUS. iD.Al.114 — 
Плоче иверице. Одређивање запреминске масе; 
9) југословенски стандардом JUS D.C5.032 — 

— Плоче иверице. Равне плоче за употребу у грађе-
винарству. 

5. Узимање узорака за испитивање прописаних 
карактеристика квалитета плоча иверица врши се на 
начин одређен југословенским стандардом ЈТЈЅ 
Б.А1Л00 — Испитивање плоча иверица. Узимање узо-
рака. 

Ради испитивања морају се узети узорци са нај-
мање три плоче иверице. 

Узорци се узимају од плоча иверица из текуће 
производње, а за испитивање плоча иверица из увоза 
узорци се узимају из сваке партије испоруке. 

6. За плоче иверице за које се испитивањем у -
тврди да испуњава^ прописане услове, организаци-
ја овлашћена за атестирање издаје атест уз који се 
прилаже један примерак извештаја о испитивању са 
резултатима испитивања. 

Атест важи једну годину. 
7. Атест се издаје на обрасцу који издаје Савез-

ни завод за стандардизацију. 
8 Извештај о испитивању плоча иверица произ-

ведеш^ у Социјалистичкој Федеративној Републи-
ци Југославен садржи податке о: 

1) производу (класа, дебљина, тип и др.); 
2) произвођачу (фирма, односно назив и седиште 

произвођача); 
3) узимању узорака (датум и место узорковања 

број узетих узорака за испитивање, начин узимања 
узорака и потпис радника који је извршио узорко-
вање); 

4) прописима према којима је вршено испитива-
ње, односно поступку испитивања; 

5) резултатима испитивања; 
6) броју издатог атеста; 
7) месту и датуму издавања извештаја о испити-

вању. 
Извештај о испитивању плоча иверица из увоза 

садржи податке о: 
1) испоруци (назив производа, класа, дебљина, 

тип и др.; произвођач, испоручилац, односно увозник, 
земља порекла, број и датум закључка, број и датум 
уговора, број и датум фактуре, број царинске декла-
рације, место и датум приспећа робе, превозник — 
— шпедитер, начин паковања, транспортно средство 
и количина); 

2) узимање узорака (датум и место ^зорковања, 
број узетих узорака за испитивање, начин узимања 
узорака и потпис радника који је извршио узорко-
вање); 

3) прописима према којима је вршено испити-
вање, односно поступку испитивања; 

4) резултатима испитивања; 
5) броју издатог атеста; 
6) месту и датуму издавања извештаја о испити-

вању. 
Заглавље извештаја о испитивању садржи фир-

му, односно назив и седиште организације овлашће-
не за атестирање, као. и број решења о овлашћењу и 
датум издавања решења. 

Извештај о испитивању мора бити оверен потпи-
сом овлашћеног радника организације овлашћене за 
атестирање и њеним печатом 

9. Производе за које је издат атест произвођач, 
односно увозних означава атестним знаком. 

Означавање атестпим знаком врши се на плоча-
ма иверицама жигом или налепнипом, при чему ве-
личина В из тачке 5. Наредбе о изгледу и употреби 
зтестног знака („Службени лист СФРЈ", бр. 4/79) из-
носи 30 мм. 
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У атестни знак уноси се утврђена ознака класе 
плоча иверица. 

10. За атестирање плоча иверица може се овла-
стити организација удруженог рада која у погледу 
опремљености и стручних квалификација кадрова 
испуњава следеће услове: 

а) располаже ниже наведеном опремом, и то: 
1) уређајем за кондиционирање узорака; 
2) уређајем за испитивање механичких својстава 

плоча иверица (савојна и затезна чврстоћа); 
3) основним лабораторијским прибором (анали-

тичка и техничка вага, микрометри и помична кли-
наста мерила); 

б) на послове атестирања може распоредити рад-
нике који имају следеће стручне квалификације, и 
то: 

1) ако је у питању радник који руководи испи-
тивањем производа — високу школску спрему дрвно-
-индустријског смера, са најмање три године радног 
искуства на пословима испитивања дрвета и плоча 
на бази дрвета; 

2) ако су у питању стручни радници — одговара-
јућу вишу или средњу спрему, са најмање две године 
радног искуства на пословима испитивања дрвета и 
плоча на бази дрвета. 

11. Организација удруженог рада овлашћена за 
атестирање дужна је да изврши атестирање у року 
од најдуже 30 дана, рачунајући од дана кад је омо-
гућено узорковање производа. 

12. Ова наредба ступа на снагу по истеку шест 
месеци од дана објављиван^ у „Службеном листу 
СФРЈ". 

Бр. 21-3400/1 
16. фебруара 1979. године 

Београд 

Директор 
Савезног завода за 

станд ардизаци ј у, 
Милан Крајновић, с. р. 

173. 

На основу члана 124. Устава СФРЈ, организа-
ције удруженог рада које се баве производњом ше-
ћера и Савезно извршно веће закључују 

ДРУШТВЕНИ ДОГОВОР 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ДРУШТВЕНОГ ДО-
ГОВОРА О ЦЕНАМА ШЕЋЕРА И ОБЕЗБЕЂИ-
ВАЊУ ДОМАЋЕГ ТРЖИШТА ПОТРЕБНИМ КО-

ЛИЧИНАМА ШЕЋЕРА 

Члан 1. 
У Друштвеном: договору о ценама шећера и 

обезбеђивања домаћег тржишта потребним количи-
нама шећера („Службени лист СФРЈ", бр. 61/74, 
35/75, 48/75, 26/76, 46/76 и 3/78) у члану 4. став 1. 
тачка 1. број: „2,30" замењује се бројем: „1,70". 

Члан 2. 
У члану 6. став 2. речи: „до 31. децембра 1978." 

бришу се. 
Став 3. мења се и гласи: 

„Средства из става 2. овог члана уплаћиваће се 
док се на посебном рачуну сваког инвеститора за 
изградњу три нове шећеране не обезбеди износ од 
476,147.000 динара." 

Члан 3. 
После члана 6а. додаје се нови члан бб, који 

гласи: 
„По подмирењу износа из члана 6. став 3. овог 

друштвеног договора, произвођачи шећера ће сред-
ства издвојена по члану 4. став 1. тачка 1. овог 
друштвеног договора за изградњу пет нових шеће-
рана у Социјалистичкој Аутономној Покрајини Вој-
водини и једне у Београду, као и за реконструкцију 
шећерана у Пећи и Битољу, издвајати код Службе 
друштвеног књиговодства, и то по следећем редос-
леду: 

1) на посебан рачун Интересне заједнице за 
унапређење производње шећерне репе и шећера у 
Новом Саду до подмирења износа од 185,805.000 ди-
нара: 

2) равномерно на посебне рачуне шећеране у 
Београду, Пећи и Битољу до подмирења износа, и 
то: 

а) шећеране у Београду до подмирења укупног 
износа од 432,861.000 динара, укљ,учуј ући у тај из-
нос и средства која су издвојена до 31. децембра 
1977. године по овом друштвеном договору; 

б) шећеране у Пећи до подмирења укупног из-
носа од 216.429.000 динара, укључујући у тај износ 
и средства која су издвојена до 31. децембра 1977. 
године по овом друштвеном договору; 

в) шећеране у Битољу до подмирења укупног 
износа од 216,429.000 динара, укључујући у тај из-
нос и средства која су издвојена до 31. децембра 
1977. године по овом друштвеном договору. 

По подмирењу обавеза из става 1. овог члана, 
средства издвојена по члану 4. став 1. тачка 1. овог 
друштвеног договора користиће се за изградњу 
складишног простора за шећер, с тим да учешће 
тих средстава у укупној вредности капацитета буде 
сразмерно исто као и при изградњи шећерана. 

У изградњи складишног простора приоритетно 
ће се изградити складишни простор за смештај ше-
ћера у СР Црној Гори капацитета 20.000 тона. с тим 
да учешће тих средстава у укупној вредности капа-
цитета буде 30°/о од укупне предрачунске вредности 
објекта." 

Члан 4. 
Члан 14. мења се и гласи: 
„Ако произвођач шећера не уплати средства из 

чл. 6. и бб. овог друштвеног договора у року доспе-
лости из члана 7, а на начин утврђен у члану 4. тог 
договора, Служба друштвеног књиговодства Југо-
слав^ е, односно надлежна служба друштвеног књи-
говодства, по налогу председника Савезног комитета 
за пољопривреду, пренеће у корист посебног рачуна 
из чл. 6. и бб. овог друштвеног договора одговара-
јући износ средстава са жиро-рачуна дужника — 
произвођача шећера." 

Члан 5. 
Члан 15. мења се и гласи: 
„Обавеза издвајања средстава по члану 4. став 

1. тачка 1. овог друштвеног договора престаје по 
извршењу обавеза из чл. 6. и бб. овог друштвеног 
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договора, а пс члану 4. став 1. тачка 2 — 31. децем-
бра 1979. године." 

Члан 6. 
Овај друштвени договор ступа на снагу даном 

обЈављивања у „Службеном листу СФРЈ" а приме--
њиваће се од 1. септембра 1978. година 

26. фебруара 1979. године 
Београд 

За Савезно извршно 
веће 

председник Савезног 
комитета за пољо-

привреду, 
Милован Зидар, с. р. 

За РО Индустрија шећера 
и врења ПКБ — .,Димит-
рије Туцовић". ООУР 
„Прва фабрика шећера" 

— Београд, 
Милинко Радојчић, с. р. 

За СОУР-ИИК „Помо-
равље". РО Индустрија 
шећера, кекса и вафла 
„Ћуприја", ООУР Фаб-
рика шећера .,Данило Ди-
митриј ев ић" — Ћуприја, 

Арналдо Кокуца, с. р. 

За Фабрику шећера „Зре-
њанин". са потпуном од-
говорнешћу. РО у саставу 
НПК .,Серво Михаљ" — 

Зрењанин. 
Милорад Крстић, с. р. 

За ДИК .,Средња Бачка", 
НПК „Црвенка", ООУР 
Фабрика шећера — Цр-

венка. 
Радуле Јововић, с. р. 

За Фабрику шећера „Бач-
ка" — Врбас — са потпу-
ном одговорнотићу. удру-
жену у комбинат „Врбас" 

у Врбасу. 
Бранко Обрадовић, с. р. 

За Пољопривредно-ин-
дустријски комбинат ПИК 
Ковин. ООУР Фабрика 

шећера — Ковин, 
Павле Франета, с. р. 

За Агроин ду етри јеки ком-
бинат „Сента", ООУР 
Фабрика шећера .,Крис-

тал" — Сента, 
Јожеф Геблеш, с. р. 

За ПИК „Сирмијум". Рад-
на организација Фабрика 
шећера „Шећерана" — 

Сремска Митровица. 
Светозар Ђуричић, с. р. 

За Пољопривредно-ин-
дустријски комбинат 

„Пећ", О ОУР Фабрика 
шећера у Пећи, 

Реџеп Муљхаџа, с. р. 

За Индустрии ско-пољо-
привредни комбинат РО 
Творница шећера и кан-
дита ООУР Творница ше-

ћера — Осијек, 
Мартин Рознер, с. р. 

За СОУР .Беље". Пол,о-. 
привредно-индустријски 

комбинат, Радна органи-
зација Творница шећера 

— Бели Манастир, 
Фрањо Тормаш, с. р. 

За Пољопривредно-прех-
рамбени комбинат 

Жупања. ООУР Индуст-
рија шећера и врења 
„Борис Кидрич" — Жу-

пана. 
Антун Ресановић, с. р. 

За ПИК „Пела гони Ја", 
СОУР Фабрика шећера 

,Л новембар" — Битољ, 
Стеван Ивановски, с. р. 

За Радну организацију 
за прераду шећерне репе 
и производњу шећера у 
оснивању „Југозападна 

Бачка" — Бач, 
Александар Калезић, с. р. 

За ПИК „Јакшићеве", 
Фабрика шећера у осни-
вању „Банаћанка" — Но-

ва Црња, 
Момчило Кончар, с. р. 

За Фабрику шећера у ос-
нивању .,Јединство" — 

Ковачица, 
Нетрашин Оташевић, с. р. 

За Фабрику шећера у ос-
нивању ..Шајкашка" — 

Жабаљ, 
Шпиро Жарковић, с. р. 

За ПИК ..Сирмијум", 
Фабрика шећера у осни-
вању „Доњи Срем" — 

Пећинци, 
Стеван Јеремић, с. р. 

174. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ" бр 25 72 и 
35/72), представник произвођача и представници по-
трошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА УГЉЕНО-АМОР-
ФНИХ ЕЛЕКТРОДА, АНТР А НИТНЕ МАСЕ, „В" 

МАСЕ И ГРАФИТНИХ ЕЛЕКТРОДА 

1. Представник произвођача и представници по-
трошача закључили су и потписали на дан 17. ок-
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тобра 1978. године Споразум о промени затечених це-
на угљено-аморфних електрода, антрацитне масе, 
,Д)" масе и гранитних електрода, с тим да произво-
ђ а ч а организације удруженог рада могу своје зате-
чене продајне цене. уз постојеће услове продаје, по-
већати тако да највише продајне цене узносе , и то 
за: 

Динар a/t 
1) угљено-аморфне електроде 11.356 
2) антрацитну масу 5.140 
3) „D" масу 5.768 
4) графитне електроде 0 200 до 250 mm 41.400 
5) гранитне електроде 0 ЗОО до 350 mm 35.280 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, од-
носно куповати по ценама и под условима, који су 
предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 5590 од 9. фебруара 1979. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ", а 
примењиваће се од 18. октобра 1978. године. 

Представник произвођача: Творница електрода и 
феролегура — Шибеник. 

Представници купаца-потрошача: Железарна — 
— Јесенице, Железарна — Равне, „Борис Кид-
рич" — Никшић, Жељезара — Смедерево. „Ју-
гохром" — Јегуновце, ТЕФ Феролегуре и сиктер 
— Шибеник, Железарна — Шторе, Жељезара 
— Скопље, Товарна душика — Руше, „Електро-
босна" — Јајце, „Далмација" — Дуги Рат. „Јел-
шинград" — Бања Лука, „Вулкан" — Ријека, 
„Енергоинвест" — Сарајево, „14. Октобар" 
Крушевац и „Јастребац" — Ниш 

175. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72), представници произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА ЦЕЛУЛОЗЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ПАПИРА 

1. Представници произвођача и представници по-
трошача закључили су и потписали на дан 29. сеп-
тембра 1978. године Споразум о промени затечених 
цена целулозе за производњу папира, с тим да про-
извођача организације удруженог рада могу своје 
затечене предај нг цене. уз постојеће услове продаје, 
повећати до 9%. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, од-
носно куповати по ценама и под условима који су 
предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни за-
вод за цене, решењем бр. 5306 од 9. фебруара 1979. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ", а 
примењиваће се од дана који је утврђен у спора-
зуму. 

Представници произвођача: ,.Ђуро Салај" — Кр-
шко, ,.Матроз" — Сремска Митровица, „Аеро", 
товарна целулозе — Медведе и Загребачка твор-
ница папира — Загреб. 
Представници купаца-потрошача: 10 купаца-по-
трошача потписника Споразума. 

176. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72), представник произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА ИНДУСТРИЈ-

СКЕ НИТРОЦЕЛУЛОЗЕ 

1. Представник произвођача и представници по-
трошача закључили су и ћотписали на дан 8. децем-
бра 1978. године Споразум о промени затечених цена 
индустријске нитроцелулозе, с тим да произвођачке 
организације удруженог рада могу своје затечене 
продајне цене, уз постојеће услове продаје, повећати 
тако да највише продајне цене износе, и то за: 

Дин/кб 
1) индустријску нитроцелулозу 26,60 
2) индустријску нитроцелулозу 

дрвног квалитета 26,00 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати од-
носно куповати по ценама и под условима, који су 
предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни за-
вод за цене, решењем бр. 6472 од 19. фебруара 1979. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана од 
дана објављиван^ у ,,Службеном листу СФРЈ". 

Представник произвођача: „Милан Благојевић" 
— Лучани. 
Представници купаца-потрошача: „Кемијски 
комбинат" — Загреб, .,Хелиос" — Домжале, 
„Дуга" — Београд, „Звезда" — Горњи Ми-
лановац, „Колор" — Медводе и „Алкалоид" — 
Скопље. 

ПОСТАВЉЕЊА И РАЗРЕШЕЊА 

На основу члана 23. став 2. Закона о Фонду 
федерације за кредитирање бржег развоја привред-
но недовољно развијених република и аутономних 
покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 33/76), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ФЕДЕРА-
ЦИЈЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ БРЖЕГ РАЗВОЈА ПРИ-
ВРЕДНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ РЕПУБЛИ-

КА И АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА 

Разрешава се од дужности директора Фонда 
федерације за кредитирање бржег развоја привред-
но недовољно развијених република и аутономних 
покрајина др Зеки Бејтулаху, због истека четворо-
годишњег мандата у вршењу те функције. 

Е. п. бр. 179 
22. фебруара 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с.р. 
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На основу члана 23 став 2. Закона о Фонду 
федерације за кредитирање бржег развоја привред-
но недовољно развијених република и аутономних 
покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 33/76), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ФЕДЕРА-
ЦИЈЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ БРЖЕГ РАЗВОЈА ПРИ-
ВРЕДНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ РЕПУБЛИ-

КА И АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА 

Поставља се за директора Фонда федерације за 
кредитирање бржег развоја привредно недовољно 
развијених република и аутономних покрајина 
Климе Чорбе, члан Секретаријата Председништва 
Савезне конференције Социјалистичко! савеза рад-
ног народа Југославије. 

Е. п. бр. 180 
22. фебруара 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с.р. 

На основу члана 236. став 1. Закона о основама 
система државне управе и о Савезном извршном 
већу и савезним органима управе („Службени лист 
СФРЈ", бр. 23/78), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА САВЕЗНОГ ЗАВО-

ДА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 

Поставља се за директора Савезног завода за 
мере и драгоцене метале Милисав Војичић, помоћ-
ник директора Савезне дирекције за резерве пре-
храмбених производа. 

Е. п. бр. 181 
22. фебруара 1.979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с. р. 

На основу члана 11. став 1. Закона о Геомагнет-
ском институту („Службени лист СФРЈ", бр. 24/74), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ГЕОМАГИЕТСКОГ 

ИНСТИТУТА 

Поставља се за директора Геомагнетског ин-
ститута Првослав Јовановић, дипломирани инже-
њер геодезије, сарадник у Војногеографском ин-
ституту у Београду. 

Е. п. бр. 178 
22. фебруара 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с.р. 

ОДЛИКОВАЊА 
У К А З 

ПРЕДСЕДНИК 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

на основу члана 337. тачка 4. Устава Соција-
листичке Федеративне Републике Ју гос лави је и 
члана 4. Закона о одликовањима Социјалистичке 
Фед вративме Републике Југослапије одлучује да се 

о д л и к у ј у : 

И з С Р Ц р н е Г о р е 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

Ивановић Радова Љубица, Лаушевић Томо Ду-
шан, Лазаревић Велимира Лазар, Мартиновић Крста 
Јован, Шпадијер-Вучковић Пера Ике; 

— за нарочите заслуге у стварању и ширењу 
братства и јединства међу нашим народима и на-
родностима 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕБР-
НИМ ВЕНЦЕМ 

Мартиновић Васова Јелена; 

— за нарочите заслз^ге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

Брацановић Лаза Марко, Ћулафић Трифуна 
Велимир, Ђукић Новице Александар, Гаговић Боја 
Дојчило, Ивановић Луке Миодраг, Јоветић Блажа 
Петар, Кадија-Ивановић Илије Зорка, Ковачевић 
Пера Марко, Кривокапић Блажа Васо, Кусовац Зе-
ка Новица, Лековић Ђура Божидар, Љешковић Гаја 
Данило, Мартиновић Душана Бошко, Матановић 
Шпира Василије, Новељић Нике Љубо, Павићевић 
Марка Михаило, Пејовић Ђура Радован. Радовић 
Митра Јагош, Савељић Ивана Војислав Серхатлић 
Шукри је Сабахудин, Соколовић-Димитријеѕић Спа-
сој ева Наталија, Вучетић Радоја Велимир, Вукми-
ровић-Касом Петра Олга, Зејнелагић Муја Јусуф; 

— за заслуге и постигнуте успехе у раду од зна-
чаја за социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Глибота Марка Иван, Милачић-Вилотијевић Ја-
гоша Анђелија, Муковић Веѓана Мујко. Сјеклоћа 
Блажа Василије, Стојановић Пера Бранко, Шаботић 
Смаила Шемсо. Вукић Јована Душан, Зверотпћ Му-
мина Бахтијар; 
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— за заслуге и постигнуте успехе у раду од зна-
чаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 

Адемовић Ибрахима Тахир, Аџић Блаша Влади-
мир, Аговић Вида Русто, Ајдарпашић Зике Џибо, 
Бакић Коста Милан, Бојановић Васа Велиша. Боро-
зан Пера Никола, Брновић-Ивановић Бошка Станка, 
Булатовић Ђура Бошко, Цековић Радоње Чедомир, 
Чогурић Петка Миодраг, Дабановић Михаила Стан-
ка, Драгутиновић Видака Миливоје, Џаковић Ника 
Радован, Ђикановић Андрије Владо, Хоџић Фазлије 
Рамо, Јаковљевић Петра Божидар, Јовановић Вука 
Јован, Јовановић Рада Велимир, Калач Мушана 
Абдулах, Киш Мија Мијо. Кљајић Милете Вукота, 
Курпејовић Џема Хамид, Латковић Душана Блажо, 
Лучић Саве Данило, Малишић Николе Јелена, Ма-
тановић Јова Владимир. Милић Петра Андрија, Но-
кић Деша Хусеин, Нурковић Јуса Фехим, Паовић 
Томице Радојко, Пејаковић Марка Војислав. Пејовић 
Лазара Момчило, Петричевић-Зековић Михаила Ми-
лева, Правиловић Лазара Крсто, Симовић Сава Јо-
ван, Станић Марка Батрић, Станковић Стевана Ми-
лорад, Стругар-Вуксановић Ђорђија Драгомила. Ша-
ботић Маша Рамиз, Шпадијер Алексе Драгољуб, 
Веселинов Михаила Иван, Војиновић Трипка Гојко, 
Вучинић Мирка Миодраг, Вујовић Марка Крсто, 
Вујовић Николе Перо. Зејнелагић Хамзе Ризо; 

— за залагање и постигнуте успехе у раду 

МЕДАЉОМ РАДА 

Боричић Душана Вукашин, Елезовић Смаила 
Сабрија, Гледић Манојла Миладин, Хајдарпашић 
Ахмета Мурат, Костић Влада Ђорђије, Радојичић 
Андрије Драгутин, Радоњић Јована Драгица, Зекић 
Милисава Милијана. 

Бр. 74 
28. јуна 1978. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. p. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

151. Закон о решавању сукоба закона и над-
лежности ,у статусним, породичним и на-
следним односима — — — — — — 257 

152. Закон о давању позајмица Социјалистич-
ко! Аутономној Покрајини Косово из 
средстава сталне буџетске резерве феде-
рације. са обавезом враћања — — — 262 

153 Закон о изменама Закона о условима и 
поступку санације — — — — — — 262 

154. Закон о обезбеђен у средстава федераци-
је за додатни улог Социјалистичка Феде-
ративна Репуб.лике Југославије у повећа-
њу капитала мећународне финансијске 
корпорации — — — — — — — 262 

Страна 
155. Одлука о образовању, делокругу и саставу 

Комисије Савезног већа Скупштине СФРЈ 
за припрему Закона о основама друштве-
но-економских односа у управљању и при-
вреНивању средствима проширене репро-
дукција — — — — — — — — — 263 

156. Одлука о избору делегата Скупштине 
СФРЈ у Скупштину Титовог фонда за 
стипендирање младих радника и раднич-
ке деце — — — — — — — — — 263 

157. Уредба о извођењу иквестиционих радова 
у иностранству — — — — — — — 264 

158. Одлука о продајним ценама сирове кафе 271 
Д59. Одлука о изменама Одлуке о гарантованој 

(заштитној) цени млека — — — — — 271 
160. Одлука о измени Одлуке о продужењу ва-

жења Одлуке о критеријумима који ће се 
примењивати при снижавању царине на 
увбз специфичне опреме од 1. јула до 31. 
децембра 1978. године - - — — — — 271 

161^ Одлука о висини дневнице за службено 
путовање функционера и руководећих 
радника коте поставља Савезно извршно 
веће — — — — — — — — — 272 

162. Одлука о висини накнаде трошкова због 
одвојеног живота од породице функцио-
нера и р у к о в о д е ћ а радника које постав-
ља Савезно извршно веће — — — — 272 

163. Наредба о начину исплаћиван^ накнаде 
за искоришћено бесплатне и повлашћене 
вожње у путничком саобраћају у 1979. го-
дини и о документации и која се подноси 
уз захтев за исплату те накнаде — — 272 

164. Решење о забранич уношења и растурања 
листа ,.Кurier" — — — — — — — 274 

165. Решење о забрани уношења и растурања 
листа „11 Piccolo" ' — — — — — — 274 

166. Решење о забрани уношења и растурања 
листа „La Stampa" — — — — — — 274 

167. Решење о забрани уношења и растурања 
листа ..Bild" — — — — — — — — 274 

168. Решење о забрани уношења и растурања 
листа . Die Welt" — — — — — — — 274 

169. Правилник о измени Правилника о реги-
страцији моторних и прикључних возила 275 

170. Упутство о начину преузимања, прикуп-
љан.а и чувања моторних и прикључних 
возила и њихових делова, продаји тих во-' 
зила и делова и распореду средстава до-
бивених том продајом — — — — — 275 

171. Наредба о утврђивању продај mix цена за 
поједине врсте сирових кафа — — — 282 

172. Наредба о обавезном атестиран^ плоча 
иверица за општу употребу и грађевинар-
ство — — — — — — — — — — 283 

173. Друштвени договор о изменама и допу-
нама Друштвеног договора о ценама ше-
ћера и обезбеђивања домаћег тржишта 
потребним количинама шећера — — — 284 

174. Споразум о промени затечених цена уг-
љено-аморфних електрода, антрацитне 
масе. ,,О" масе и графитних електрода — 285 

175. Споразум о промени затечених цена це-
лулозе за производњу папира — — — 286 

176. Споразум о промени затечених цена ин-
дустријске нитроцелулозе — — — — 286 

Постављења и разрешења — — — — — 286 
Одликовања — — — — — — — — — 287 


