
2 

„СЛУЖБЕН л и с т НА СФРЈ44 изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. - Огласи според тарифата. — 
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

Петок, 7 октомври 1977 

.БЕЛГРАД 

БРОЈ 49 ГОД. XXXIII 

Цена на овој број е 16 динари, -ч 
550 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа'бр. 1. Пошт фах 226. 
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 631-671; 

Телекс 11756 

651. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАЗВОЈНИТЕ ПРЕМИИ 
И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА 

НА ТИЕ ПРЕМИИ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за развојните премии и за обезбедување сред-
ства за исплата на тие премии, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 30 септември 1977 година. 

ПР бр 646 
30 септември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАЗВОЈНИ-
ТЕ ПРЕМИИ II ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 

ЗА ИСПЛАТА НА ТИЕ ПРЕМИИ 

Член 1 
Во Законот за развојните премии и за обезбе-

дување средства за исплата на тие премии („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52 73 и 58/76) во член 1, во 
уводната реченица, по зборовите: „како и од 1 ј а -
нуари до 31 декември 1976 година" се додаваат збо-
ровите: „и од 1 јануари до 30 јуни 1977 година". 

Член 2 
Одредбата на член 1 од овој закон се однесува 

само на количествата на продадено и испорачано 
млеко. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

652. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕС-
ТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРА-
ЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ВТОРАТА ФАЗА НА 

КОНГРЕСНИОТ ЦЕНТАР ,,САВА" НА 
НОВ БЕЛГРАД 

Се прогласува Законот за учеството на федера-
цијата во финансирањето на изградбата на втората 
фаза на Конгресниот центар „Сава" на Нов Б е л -
град, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
30 септември 1977 година. 

ПР бр 647 
30 септември 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито/ с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИ-
НАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ВТОРАТА 

ФАЗА НА КОНГРЕСНИОТ ЦЕНТАР „САВА" 
НА НОВ БЕЛГРАД 

и 
Член 1 

Се обезбедуваат средства во вкупен износ од 
200,000.000 динари како учество на федерацијата во 
финансирањето на изградбата на втората фаза на 
Конгресниот центар „Сава" на Нов Белград (во на-
тамошниот текст: Конгресниот центар). 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обез-

бедат во буџетите на федерацијата, и тоа: 
1) во Буџетот на федерацијата за 1978 година -

100.000 000 динари 
2) во Буџетот на федерацијата за 1979 година -

100,000.000 динари. 
Член 3 

Средствата од член 1 на овој закон ќе му (̂ е 
доделат, без обврска за враќање, на град Белград 
како инвеститор за изградбата на втората фаза на 
Конгресниот центар. 

Сојузниот извршен совет ќе склучи со Собра-
нието на град Белград договор за динамиката на 
користењето на средствата од член 1 на овој закоп 
и за користењето на просториите на Конгресниот 
центар за потребите на органите на федерацијата 
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и на општествено-политичките организации на ниво 
на федерацијата. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ41. 

653. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 20 ст. 1 и 2 од Законот за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, Собранието на СФРЈ, на пред-
лог од Комисијата за избор и именувања, на сед-
ницата на Сојузниов собор од 30 септември 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНО-
ВИ И НА ЗАМЕНИЦИ-ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА-
ТА ЗА ИЗБОР II ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО 

СОЈУЗНИОТ СОБОР 

1. Се разрешуваат од должноста на членови на 
Комисијата за избор и отповик на делегати во СО-
ЈУЗНИОТ собор, и тоа: 

— Владимир Милановиќ, досегашен секретар на 
Сојузот на синдикатите на услужните дејности на 
Југославија, и 

— Матко Топаловиќ, досегашен член на Секре-
таријатот на Претседателството на Конференцијата 
на Сојузот на социтглистичката младина на Југо-
славија. 

2. Се разрешуваат од' должноста на заменици-
-члепови на Комисијата за избор и отповик на де-
легати во Сојузниот собор, и тоа: 

— Роко Фркиќ, досегашен секретар на Коми-
сијата за организационо-политички прашања на 
Сојузот на здружени!ата на борците од Народно-
ослободителната војна на Југославија; 

— Снежана'Пејановиќ, стручно-политички ра-
ботник во Конференцијата за општествена активност 
на жените на Југославија; 

— Љуба Бановиќ, досегашен член на Секретари-
јатот на Претседателството на Конференцијата на 
Сојузот на социјалистичката младина на Југосла-
вија, и 

— Борис Ткачиќ, досегашен секретар на Коми-
сијата на Сојузната конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Југославија за 
развој на ССРН. 

3. За членови на Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор се именЈчваат, и тоа: 

— Станимир Ивановиќ, секретар на Сојузниот 
одбор на синдикатите на работниците на услужните 
дејности на Југославија, и 

— Геза Мадаи, член на Секретаријатот на Прет-
седателството на Конференцијата на Сојузот на 
социјалистичката младина на Југославија. 

4. За заменици-членови на Комисијата за избор 
и отповик на делегати во Сојузниот собор се име-
нуваат, и тоа: 

'— Перо Грк, секретар на Комисијата за поли-
тички и организациони прашања на Сојузот на здру-
женијата на борците од Народноослободителната 
војна на Југославија; 

— Зорка Мандиќ, стручно-политички работник 
во Конференцијата за општествена активност на 
жените на Југославија: 

— Владимир Борожиќ, член на Секретаријатот 
на Претседателството на Конференцијата на Соју-
зот на социјалистичката младина на Југославија, и 

— Јован Вујовиќ, секретар на Координациониот 
одбор на Претседателството на Сојузната конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 

На Југославија за кадровската политика во феде-
рацијата. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 550 . 

30 септември 1977 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Даниле Кекиќ, с. р. 

654. 

Врз основа на член 228 точка 3, а во врска со 
член 315 точка 4 и член 381 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, на седницата на Сојузниот собор од 30 сеп-
тември 1977 година и на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 30 септември 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

За судија на Уставниот суд на Југославија се 
избира Воислав Ракиќ, досегашен претседател на 
Законодавноправната комисија на Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието на -СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 532 

30 септември 1977 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 
републиките и ' Претседател 
покраините, на Сојузниот с-обор, 

Зоран Полич, с. р. Данило Кекиќ, с. р. 

655. 

Врз основа на член 20 од Законот за паричниот 
систем („Службен лист на СФРЈ бр, 49/76) во врска 
со одредбите од Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 година (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/76), а заради остварување нз 
целите на економската политика утврдени со Резо-
луцијата за политиката на остварувањето на Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1976 
до 1980 година во 1977 година (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), на предлог од Народната банка 
на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА, ПАРИЧНА И ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА 
И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 1977 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за остварување на целите и за-
дачите на заедничката емисиона, парична и девизна 
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политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1977 година (,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/77 и 32/77) во точка 7 став 1 во уводната ре-
ченица зборот: „производството" се заменува со збо-
рот: „стопанството". 

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

Е. п. бр. 726 
29 септември 1977 година 

Белград 
/ 

Сојузен извршен еовет 

Претседател 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

656. 

Врз основа на член 4 од Уредбата за издатоци-
те за службени патувања и селидби во странство 
што на сојузните органи на управата и на сојузни-
те организации им се признаваат во материјални 
трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИТЕ 
ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПА-
ТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИ-

ЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Во Решението за највисоките износи на днев-
ниците за службено патување во странство што на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во матерријални трошо-
ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/77) во точка 1 
во групите на работни места „за Грција" зборовите: 
„пресметковни долари" се заменуваат со зборовите: 
„САД долари" на сите три места. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 23 јули 1977 година. 

Е. п. бр. 727 
29 септември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен оовет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

657. 
Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО »PARIS MATCH« 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на списанието »Paris Match«, број 1474 од 

26 август 1977 година, што излегува на француски 
јазик во Париз, Франција. 

Бр 650-1-5/459 
21 септември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен сек-
ретар 

за внатрешни работи 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

658. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО »LTXPRESS« 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието »L'express«, број 1365 од 
1—11 септември 1977 година, што излегува на фран-
цуски јазик во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/430 
16 септември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен сек-
ретар 

за внатрешни работи 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

659. 
Врз основа на член 137 во врска со член 71 од 

Законот за основите на системите за врски („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 24/74 и 29/77), директорот на 
Сојузната управа за радиоврски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД НА РАДИОСТАНИЦИ 

Член 1 
Техничкиот преглед на радиостаници се врши 

според одредбите од овој правилник. 

Член 2 
Со техничкиот преглед се утврдува: дали радио-

станицата е поставена според техничките и другите 
услови утврдени во дозволата за поставување; дали 
радиостаницата е способна за непречена работа во 
системот за врски; дали радиостаницата со сво!ата 
работа не ја пречи работата на други радиостаници, 
или не создава пречки ЕО работата на други средства 
за врска во некоЈ од системите за врски. 

Член 3 
Условите за техничкиот преглед на радиостани-

ци утврдени со ОВОЈ правилник се применуваат на 
радиостаниците за кои се издаваат дозволи за по-
ставување на радиостаници според одредбите на За-
конот за основите на системите за врски. 
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Член 4 
Техничкиот преглед на радиостаниците се врши 

по извршеното поставување на радиостаницата и по 
поднесувањето на барањето за добивање дозвола за 
работа. 

Член 5 
Техничкиот преглед на радиостаница, од член 2 

на овој правилник, опфаќа проверување на технич-
ките и другите податоци и радиомерења на поста-
вената радиостаница. 

Член 6 
Со проверувањето на техничките и другите по-

датоци се утврдува: 
1) дали постои документација за поставувањето 

на радиостаницата; 
2) дали се согласуваат пцдатоците од дозвола! а 

за поставување со најдената состојба во поглед на: 
— локацијата на радиостаницата (потесна лока-

ција, природа на локацијата, координата на радио-
станицата. надморска височина и др.); 

— намената на радиостаницата (вид на службата, 
вид на радиостаницата, начин на работата, време на 
работата и др.); 

— емисионата и приемната антена на радиоста-
ницата (тип на антената, поларизација, насоченост, 
азимут на максималниот правец на зрачењето на 
Јлавниот сноп, добивка на антената, однос „напред — 
назад", ефективна височина на антената и др.); 

— фреквенцијата на радиостаницата; 
— повикувачкиот знак или знакот за идентифи-

кација на радиостаницата; 
— видот на емисијата со широчината на опсегот; 
3) дали на радиостаницата можат да се отпре-

маат и примаат доделените повикувачки знаци или 
други знаци за идентификација; 

4) дали имателот на радиостаницата обезбедил 
трајно вршење на контрола на исправноста на ра-
ботата на радиостаницата; 

5) дали имателот на радиостаницата го определил 
лицето што ќе се грижи за правилна работа и одр-
жување на радиостаницата; 

6) дали инсталацијата на радиостаницата (водо-
ви, напојување со електрична енергија и антенски 
постројки) е изведена според прописите за југосло-
венските стандарди за инсталации и со други про-
писи; 

7) дали, за радиостаниците наменети за одржу-
вање на радиоврски во меѓународниот радиосообра-
ќај, се преземени мерки да не дојде до прекинување 
во емисијата; 

8) дали, на електричните и другите постројки, 
уреди и апарати во објектот во кој е поставена ра-
диостаницата, се спроведени мерки за отстранување 
на радиопречки според прописите за југословенските 
стандарди за отстранување на радиопречки; 

9) дали се спроведени мерки на другите радио-
уреди во објектот заради спречување на меѓусебно 
пречење на радиостаниците. 

Член 7 
Радиомерењата на поставена радиостаница ти 

опфаќаат следните мерења: 
1) на силата на зрачењето на радиостаницата 

(максимална или средна сила и сила на носечки 
бран): 

2) на силата на несаканите зрачења или на од-
носите на силите (хармониски, п а р а з и т и и интер-
модуллцисни); 

на точноста и стабилноста на фреквенциите; 
на зафатената широчина на опсегот на фрек-

венциите аа оекод вид емисии; 

5) на насоченоста на антената (агол на отворот 
на главниот сноп, азимут и елевационен агол на 
главниот сноп); 

6) на осетливоста на приемниците; 
7) на селективност на приемниците; 
3) на силата на несаканите зрачења на присм-

ниците; 
9) на факторот на изобличувањето. 
Радиомерењата од став 1 на ОВОЈ член се вршат 

според единствените мерни методи, што се пропи-
шани со прописите за Југословенските стандарди или 
со други прописи. Радиомерењата се вршат со ин-
струменти што мораат да имаат најмалку десет пати 
поголема точност од дозволеното отстапување. 

За вршење на техничкиот преглед се потребни 
следните инструменти: 

1) анализатор на спсктарот; 
2) мерач на силата; 
3) опрема за вештачко оптоварување; 
4) атенуатор; 
5) мерач на фреквенциите; 
6) мерач на полето; 
7) ситнал-генератор; 
8) осцилоскол; 
9) мерач на факторот на изобличувањето. 

Член 8 
Со техничкиот преглед на радиостаниците што 

ги користат граѓани што се членови на опште,стве-
ните организации како што се: Сојузот на радио-
аматерите на Југославија, Воздухопловниот сојуз 
на Југославија, Бродарскиот сојуз на Југославија, 
Планинарскиот сојуз на Југославија, Дрвениот крст 
на Југославија, доброволните алпинистички и пла-
нинарски спасувачки екипи и др. се проверува само 
дали тие се градени и поставени за работа во опре-
делениот фреквенциски опсег и дали со својата ра-
бота и карактеристики нема да ја попречуваат рабо-
тата на други радиостаници. 

Член 9 
Резултатите од техничкиот преглед на радиоста-

ницата се внесуваат во Образецот ТП-1 - Технички 
преглед на радиостаницата, што е отпечатен кон 
овој правилник и е негов составен дел. Еден приме-
рок од Образецот ТП-1 за извршениот технички пре-
глед се доставува до имателот на радиостаницата. 

Член 10 
Техничкиот преглед на радиостаниците што се 

поставени до денот на влегувањето во сила на овој 
правилник, а кои не се технички прегледани, ќе се 
изврши според одредбите од овој правилник. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важЛ Правилникот за условите 
за поставување и технички преглед на радиостаници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67 и 55/70). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 06-981 
15 февруари 1977 година 

Белград 

ч Директор 
на Сојузната управа за 

радиоврски, 
Љубомир Дуловиќ, с. 
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660. 
Врз основа на член 25 став 4, во врска со член 

25 с,тав 2 од Законот за мерните единици и мери-
лата („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/76), дирек-
торот на Сојузниот завод за мери и скапоцени ме-
тали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА 
ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ НА БРОИЛА ЗА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, КАКО И РАБОТНИ-
ЦИТЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНА-
ТА ПОДГОТОВКА, АКО МУ СЕ СТАВААТ НА 
РАСПОЛАГАЊЕ НА ОРГАНОТ НА КОНТРОЛАТА 
ПРИ ПРЕГЛЕДОТ И ЖИГОСУВАЊЕТО НА ТИЕ 

БРОИЛА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој, правилник се пропишуваат условите 

Јшто мораат да ги исполнуваат работните простории 
и опремата за преглед и жигосување на броила за 
електрична енергија како и условите во поглед на 
стручната подготовка на работниците, што органи-
зацијата на здружениот труд, што произведува или 
поправува броила за електрична енергија, е долж-
на да му ги стави на располагање на органот на 

контролата при прегледот и жигосувањето на брои-
ла за електрична енергија, ако прегледот на тие 
броила, на нејзино барање, исклучително од одред-
бата на член 25 став 1 од Законот за мерните еди-
ници и мерилата, се врши во нејзини деловни прос-
тории. 

II. РАБОТНИ ПРОСТОРИИ 

Член 2 
Работните простории за преглед и жигосување 

на броила за електрична енергија мораат: 
1) да бидат чисти, суви, заштитени од бука, 

потрес и вибрации; 
2) да имаат постојана температура и соодветно 

осветление; 
3) да бидат изградени во согласност со важеч-

ките технички нормативи и доволно пространи за 
сместување на опрема; 

4) да ги исполнуваат пропишаните услови во 
поглед на хигиенско-техничката заштита. 

Условите од став 1 на овој член што мораат да 
ги исполнуваат работните простории не смеат да се 
изменат во таа мера што да ја доведат во прашање 
декларираната точност и прецизноста на опремата 
и броилата за електрична енергија што се испи-
туваат. 

Член 3 
Во работните простории во кои се врши прег-

лед на броила за електрична енергија температу-
рата треба да се одржува во границите: 
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1) од 20оС до 25СС — за време на испитувањето 
на индукциони броила4 за активна енергија со класа 
на точност 2 и 2,5 и на индукциони броила за реак-
тивна енергија со класа на точност 3; 

2) 230С ± 10С — за време на испитувањето на 
индукциони броила за активна енергија со класа 
на точност 0,5 и 1 и на статичка! броила за активна 
енергија со класа на точност 0,2 и 0.5. 

Релативната влажност на воздухот во работните 
простории во кои се врши преглед на броила за 
електрична енергија од сите видови и класи на точ-
ност, по правило, треба да биде во границите од 
40% до 700/о. 

Јачината на осветление^ во работните просто-
рии во кои се врши преглед на броила за електрич-
на енергија од сите видови и класи на точност тре-
ба да биде во границите од 600 Lx до 10Q0 Lx 
(JUS U.C9 100). 

Температурата во работните 'простории во кои 
се врши преглед на броила за електрична енергија 
треба да се мери со термометри чија поделба на 
скалата изнесува најмалку 0,5СС, а релативната 
влажност на воздухот — со хигрометри чија подел-
ба на скалата изнесува најмалку 5%. Термометрите 
и хигрометрите треба да бидат поставени на ѕид на 
работната просторија така што да бидат оддалечени 
од ѕидот 15 до 20 cm, а на височина од 150 до 170 
cm над подот. 

Температурата и релативната влажност на воз-
духот во работните простории во кои се врши прег-
лед на броила за електрична енергија треба да се 
одржуваат во границите на пропишаните услови со 
соодветни уреди за климатизација. 

Член 4 
Подот во работните простории во кои се врши 

преглед на броила за електрична енергија треба да 
онде хоризонтален така што да се овозможи вер-
тикална положба на индукционите броила, што за 
време на испитувањето се поставени на подвижни 
стативи. 

Заштитата од потреси и вибрации во работните 
простории во кои се врши преглед на броила за 
електрична енергија треба да е изведена така што 
потресите и вибрациите да не влијаат врз точноста 
на мерењето на опремата и броилата што се испи-
туваат. 

7 ГИ. ОПРЕМА 

Член 5 
Опремата за испитување на броила за електрич-

на енергија мора да овозможи испитувања според 
метролошките услови за одделни видови и класи 
на Сочност на тие броила. 

Член 6 
Опремата што се користи за испитување на ин-

дукциони и статички броила за електрична енер-
гија треба да има такви мерно-технички каракте-
ристики што да се овозможи испитување на броила 
според следните методи, и тоа: 

1) метод ,,мерење на моќ и време"; 
2) метод „мерење на работата — споредување со 

еталон броило". 

1. Уред и за испитување 

Член 7 
Согласно со видот на броилата што се испиту-

ваат, уредите за оптоварување на броилата со кои-
стантна моќ можат да бидат трифазии и еднофаз-
ни. со одвоени струјни и напонски кола во одделни 
фази. 

Член 8 
Во уредите за оптоварување на броила со кон-

стантна моќ, мораат да постојат фазен регулатор, 
индуктивен уред за дотерување на струјата и на-
понот и струјни и напонски прецизни мерни тран-
сформатори, односно соодветни предотпорници на 
кои се приклучени прецизни ватметри, броила или 
трансфер инструменти, а за контрола на испитни 
струи, напони и фреквенции - амперметри, волт-
метри и фреквенцметар кој може да биде вграден 
и во изворот за напојување. 

Уредот од став 1 на овој член мора да има прек-
л о п н и к за менување на методот на мерењето, на 
струјните и напонските мерни опсези и соодветни 
приклучоци за приклучување на броилата што се 
испитуваат. 

Уредот од став 1 на овој член мора да биде 
конструиран така што со соодветно пречекорување 
да може да се изврши напоредна контрола на вгра-
дените мерни инструменти во одделни фази меѓу-
себно или со туѓ еталон. 

Преклопниците и приклучоците мораат да бидат 
димензионирани и изработени така што да не вли-
јаат врз точноста на мерењето. 

Член 9 
За дотерување на вредноста на факторот на 

моќта уредите за оптоварување на броилата со 
константна моќ треба да имаат фазен регулатор, 
кој мора да биде изведен така што да може да го 
поместува симетричниот напонски триаголник со 
симетричното напонско ѕвездиште спрема испитните 
струи за 90о во индуктивна и 90о во капацитивна 
смисла, или да биде изведен така што испитните 
струи да се поместуваат спрема испитните напони. 

Фазниот регулатор треба да има индикатор на 
кој може приближно да се определи вредноста на 
факторот на моќта и неговата смисла. 

Трифазните уреди за оптоварување на броилата 
со константна моќ мораат да имаат најмалку во две 
фази компензациони уреди за отстранување на не-
симетријата на фазната разлика помеѓу одделни 
фази. 

Член 10 
Индуктивните уреди за дотерување на струјата 

и напонот мораат да имаат такви скокови при доте-
рувањето на моќта што да може лесно да се менува 
отклонот на стрелката на ватметарот, во скокови 
што не се поголеми од 1/20 поделоци на скалата на 
ватметарот. 

Уредите од став 1 на овој член мораат да бидат 
димензионирани и изработени така што во погонска 
топла состојба на уредот за оптоварување на брои-
лата со константна моќ, дотераниот полн отклон на 
стрелката на ватметарот да не се менува за повеќе 
од 1/20 поделоци на скалата во време од 2 минути. 

Член 11 
Мерните опсези на струјните кола во одделни 

фази, односно примарните називни струи на пре-
цизните струјни мерни трансформатори на уредите 
за оптоварување на броилата со константна моќ, 
треба да ги имаат по правило следните струјни мер-
ни опсези: 

0,1 - 0,15 - 0,2 - 0.25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0 6 
— 0 75 — 1 — 1 5 — 2, 2.5 — 3 — 4 — 5— 6 - 7,5 
- 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 100 А. 

Уредите за испитување на трансформаторски 
броила што имаат проширен струен мерен опсег, 
треба да имаат, по правило и понизок струен мерен 
опсег од 0,1 А. 

I 
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Промена на напонот треба да биде овозможена 
најмалку за ±20% од референтната вредност. 

Член 12 
Прецизните струјни мерни трансформатори на 

уредите за оптоварување на броила со константна 
моќ, треба да имаат многу мала струјна и аголна 
грешка. Се смета дека овој услов е исполнет ако 
струјните мерни траЕ1сформатори при оптоварување 
со погонски товар помеѓу 120% и 30%/од називната 
струја, а при определувањето на моќта според ме-
тодот на еднакво оптоварување помеѓу 120% и 50% 
Од називната струја за секој називен струен мерен 
опсег, имаат струјна грешка што не преминува ± 0,1% 
и аголна грешка што не преминува ± 3 минути. 

Кај уредите за испитување на броила со класа 
на точност 1, 0,5 и 0,2, грешките на струјните мерни 
трансформатори не смеат да ја преминат вредноста: 

при називен секундарен товар, односно половина 
од називниот секундарен товар. 

Член 13 
Прецизните напонски мерни трансформатори на 

уредите за оптоварување на броила со константна 
моќ. треба да имаат напонска грешка што не пре-
минува ± 0,1% и аголна грешка што не преминува 
± 1 минута при оптоварување со погонски товар 
за секој ^примарен називен напон во опсег од ОД до 
1Д Уп. 

4 Ка ј уредите за оптоварување на броила со кон-
стантна моќ, за испитување на броила со класа на 
точност 1, 0,5 и 0,2 грешките на напонските мерни 
трансформатори при промена на напонот за 30% од 
референцата вредност не треба да ги преминат 
вредностите ± 0,05% и ± 0,8 минути при називниот 
секундарен товар. 

Член 14 
Прецизните електронски и електродинамички 

астатички ватметри треба да се најмалку со класа 
на точност 0,2 и називна струја 5 А или 1 А. 

Предотпорниците за ватметри треба да се нај-
малку со класа на точност 0,05 и да се изведени та-
ка што називните напонски мерни опсези да им се 
производ, кој е цел број, дотеран според скалата на 
ватметарот (на пример: кај ватметрите со скала од 
150 поделоци Називните напонски мерни опсези на 
предотпорниците имаат вредност 150 — 300 — 450 

— 600 V). Вкупната грешка на ватметарот заедно 
со предотпорниците не смее да биде поголема од 
грешката'на покажувањето на инструментот со кла-
са на точност 0,2. 

Ка ј уредот за испитување на броила со класа 
на точност 1, 0,5 и 0,2 како мерила за моќ треба 
да се користат електродинамички астатички ватмет-
ри со класа на точност ОД и трансфер-инструменти 
со најамала класа на точност 0,05. Ка ј уредите со 
ватметри, грешката на уредите треба да биде кори-
гирана. 

Ватметрите и трансфер-инструментите треба да 
бидат сместени во посебен дел на уредите така што 
загревањето на уредите да не^ влијае врз нивната 
точност. 

Член 15 
За мерење на струјата и напонот во секое 

стручно и напонско коло на уредите за оптоварува-
ње на броилата со константна моќ треба да бидат 
вградени амперметрп или волтметри намалку со 
класа на точност 1. За мерење на фреквенцијата 
треба да постои фреквенцметар најмалку со класа 
на точност 0,5. 

Ка ј уредите за испитување на броила со класа 
на точност 1, 0,5 и 0,2 вградените амперметри и 
волтметри треба да бидат најмалку со класа на 
точност 0,5, при што треба да се овозможи контрола 
на напонот во сите фази и при сите спреги со вгра-
ден волтметар намалку со класа на точност О 2 

Скалата на вградените амперметри треба да би-
де продолжена за 20% на сите поделоци од казне-
ниот мерен опсег. 

Член 16 
Уредите за оптоварувања на броилата со кон-

стантна моќ треба да бидат изработени така што 
при празен од и полно оптоварување во колата за 
приклучување на броилата отстапувањето на кри-
вите струи и напони од синусен облик да не биде 
над 3%' пологемо од отстапувањето на влезниот 
напон. 

Член 17 
Вкупната грешка на уредите за оптоварување 

на броилата %со константна моќ, ако испитувањето 
на броилата се врши според методот „мерење на 
моќта и времето", не смее при факторот на моќта 
1, 0,5 инд. и 0,8 кал да изнесува повеќе од: 

1) ± 0,4%) — при испитување на броила за ак-
тивна енергија со класа на точност '2,5 и 2 и за 
реактивна енергија со класа на точност 3; 

2) ± 0,2%) — при испитување на броила за ак-
тивна енергија со класа на точност 1; 

3) ± ОД% — при испитување на броила за ак-
тивна енергија со класа на точност 0,5. 

При испитувањето на броила за активна енер-
гија со класа на точност 0,2, вкупната грешка на 
уредите за оптоварување на броилата со константна 
моќ треба да биде најмалку четири пати помала од 
грешката на броилата кај сите точки на оптовару-
вање при кои броилото се испитува. 

Член 18 
Направите за покажување на симетричноста на 

напонот на уредите за испитување на броила со 
константна моќ, што се користат при испитувањето 
на броилата за реактивна енергија со класа на точ-
ност 3, треба да бидат изработени така што, при 
покажувањето ,на симетричноста на напоискиот 
триаголник, ^симетричноста да не изнесува повеќе 
од 0,2%. 

Мерните опсези на напонските кола во одделни 
фази на уредите за оптоварување на броилата со 
константна моќ, треба да бидат такви што да е, 
согласно со видот и напонскиот мере^ опсег, можно 
да се испитуваат броила од следните нормирани 
напони: ( 
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2. Еталон броила 

Член 19 
При испитувањето на броила според методот 

„мерење на работата — споредување со еталон 
броило", еталон броилата, кои можат да бидат ин-
дукциони или статичка треба да ги задоволуваат 
најмалку барањата од следните класи на точност 
на броилата за активна енергија: 

1) 1 — при испитувањето на броила за активна 
енергија со класа на точност 2,5; 

2) 0,5 — при испитувањето на броила за актив-
на енергија со класа на точност 2; 

3) 0,2 — при испитувањето на броила за актив-
на енергија со класа на точност 1. 

При испитувањето на броила за активна енер-
гија со класа на точност 0,5, грешките на еталон 
броилата треба да бидат најмалку четири пати по-
мали од грешките на броилата со класа на точност 
0,5 ка ј сите точки на оптоварување при кои брои-
лото се испитува. 

3. Стативи за поставување броила 

Член 20 
За време на испитувањето индукционите броила 

^реба да бидат поставени на стативи, кои треба да 
овозможат вертикална положба на броилата со от-
стапување не поголемо од 0,5о. 

Падот на напонот во напонските кола на стати-
с т на кој се поставуваат броилата за активна 
енергија со класа на точност 2 и 2,5 и броилата за 
реактивна енергија со класа на точност 3 не смее 
да ја премине вредноста од 0,1% од вредноста на 
референтниот напон на броилата, а ка ј стативот на 
Зкој се поставуваат броила за активна енергија со 
Класа на точност 1, 0,5 и 0,2 — вредноста од 0,015 V 
При најнискиот називен напонски мерен опсег на 
уредите за оптоварување на броилата со константна 
моќ и при најголем број броела што можат да се 
постават на стативот. 

Падот на напонот се мери од стегалката на уре-
дите за оптоварување на броилата со константна 
моќ на местото на кое се одвојува напонското коло 
на ватметарот до нај оддалечената напонска прик-
лучна стегалка на мерното место на стативот за по-
ставување на броилата. 

Вредноста на магнетната индукција на кое и да 
било мерно место на стативот за поставување на 
броилата не смее да ја"премине вредноста што пред-
извикува варијација на релативна грешка на бро-
илата поголема од вредноста дадена во важечките 
прописи за метролошките услови за одделен вид и 
класа на точност на броилата. 

На уредот за оптоварување на броилата со кон-
стантна моќ, треба да постои статив за поставување 
на броилата, КОЈ има најмалку пет мерни места. 

4. Мерила за време 

Член 21 
При испитувањето на броила за електрична 

енергија за мррењз на времето можат да се корис-
тат механички и електронски секундомсри кои мо-
раат да ги исполнуваат пропишаните метролошки 
услови. 

Границите на грешката на механичките секун-
домери не смеат да ја преминат вредноста еднаква 
на временската вредност на најмалиот поделок на 
скалата зголемена за 1/2000 дел од испитниот мерен 
интервал на времето. 

За мерење на времето при испитувањето на бро-
ила за активна енергија со класа на точност 1, 0,5 
и 0,2 можат да се користат само електронски секун^ 

демери, што имаат стабилност на временска база 
најмалку' 10—4. 

Управувањето со електронските секундомери 
треба да се овозможи со посебни фотоелектрични 
системи кои треба да се напојуваат од извори со 
стабилизиран напон, чија стабилност е најмалку 
± 0,5%. 

Електронските секундомери треба, по правило, 
да овозможуваат и читање на бројот на обртите на 
роторот на индукционо броило, односно излезните 
импулси на статичко броило во опсег најмалку од 
1 - 100. 

5. Направи за покажувања грешка на броило 

Член 22 
Направите за покажување грешка на броило 

можат да бидат во врска со посебниот еталон на 
броилото или со електронскиот секундомер. 

Направите за покажување грешка на броило не 
смеат, при испитувањето на броилото од кој и да 
било вид или класа на точност, да имаат сопствена 
грешка поголема од ± 0,01%. 

6. Контролни инструменти 

Член 23 
За повремена контрола во текот на испитува-

њето на амперметри, волтметри и фреквенцметар 
вградени во уредот за оптоварување на броилата се 
константна моќ, мораат да постојат посебни кон-
тролни инструменти најмалку со класа на точност 
0,2. 

7. Уреди за испитување на изолација 

Член 24 
За испитување на изолација на броила треба да 

постои уред со индуктивен регулатор на напонот. 
Моќта на овој уред треба да биде најмалку 500 \ЛА, 
а напонскиот опсег 2000 V со син^сен облик. Доте-
рувањето на напонот треба да биде континуирано од 
О до 2000 V. Напонот се мери со волтметар најмалку 
со класа на точност 2,5. 

Уредите за испитување на изолација треба да 
имаат соодветна заштита и сигнализација. 

8. Извори за напојување 

Член 25 
Изворите за напојување на уредите за оптова-

рување на броила со константна моќ, треба да би-
дат такви што да обезбедуваат референтни услови 
во поглед на напонот, фреквенцијата, обликот на 
брановите на напонот и струјата, пропишаните м,ет-
ролошки услови, за одделни видови и класи на точ-
ност на броилата, и да не влијаат врз вкупната 
грешка на уредите за оптоварување на броилата 
со константна моќ, пропишана во член 17 од овој 
правилник. 

Напојзвањето на уредите за оптоварување на 
броила со константна моќ треба да се врши од из-
вори за напојување со стабилизиран напон, чиј об-
лик на кривата линија треба да биде синусоидален. 

Моќта на изворите за напојување по еден уред 
за испитување на броила треба да биде најмалку 
0,75 кУа при факторот на моќ од 0,3 до 0,7. 

Како иззори за напојување можат да се корис-
тат' 

1) мотор — генератор група со електронска ста-
билизација; 

2) месна мрежа со електронски стабилизатор на 
напонот. 
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При промената на мрежниот напон за ± 10% 
од референтната вредност и референтната фрек-
венција за ± 1% од референтната вредност, про-
мената на стабилизираниот напон на изворите за 
напојување на уредите за испитување на броила за 
активна енергија со класа на точност 2,5 и 2 и на 
броилата за реактивна енергија со класа на точност 
3 не смее да изнесува повеќе од ± ОД%, а кај изво-
ри! е за напојување на уредите за испитување на 
броила за активна енергија со класа на точност 1, 
0,5 и 0,2 — повеќе од ± 0,05%. Времето на регула-
цијата на напонот за КОЈ а и да било промена на 
напонот не смее да биде подолго од 0,5 ѕ. 

При промена на оптоварувањето на изворите за 
напојување од празен од до 75% од називното опто-
варување, промената на стабилизираниот напон не 
смее да изнесува повеќе од ± ОД% односно ± 0,05%, 
при што времето на регулацијата не смее да биде 
подолго од 1 ѕ. 

Фреквенцијата на изворите за напојување на 
уредите за испитување на броила за активна енер-
гија со класа на точност 2,5 и 2 и на броила за реак-
тивна енергија со класа на точност 3 треба да биде 
50 Нг со дозволените отстапувања од ± 0,5%, а на 
изворите за напојување на уредите за испитување 
на броила за активна енергија со класа на точност 
1 — 50 Н2 со дозволеното отстапување од ± 0,3%, 
при сите оптоварувања при испитувањето на брои-
лата. Фреквенцијата на изворите за напојување на 
уредите за испитување на броила за активна енер-
гија со класа на точност 0,5 и 0,2 треба да биде 
50 Нг со дозволеното отстапување од ± 0,2%, при 
сите оптоварувања при испитувањето на броилата. 

Обликот на кривата линија на стабилизираниот 
напон на изворите за напојување на уредите за ис-
питување на броила за активна енергија со класа 
на точност 2,5 и 2 и на броилата за реактивна енер-
гија со класа на точност 3 не смее да отстапува од 
синусниот облик повеќе од ± 3%, а при испитува-
њето на броилата за активна енергија со класа на 
точност 1, 0,5 и 0,2 — повеќе од ± 2%, при сите оп-
товарувања при испитувањето на броилата. 

Секој уред за оптоварување на броилата со кон-
стантна моќ со кој се испитуваат броилата за" ак-
тивна енергија со класа на точност 1, 0,5 и 0,2 спо-
ред методот „мерење на моќта и времето", мора 
да се напојува од посебен извор за напојување. 

Ако повеќе уреди за оптоварување на броила 
со константна моќ со кои се испитуваат броилата 
за активна енергија со класа на точност 2,5 и 2 и 
броилата за реактивна енергија со класа на точност 
3 според методот „мерење на моќта и времето" се 
напојува од ист извор за напојување со стабилизи-
ран напон, стабилизаторот на напонот треба да биде 
изведен така' што секој линиски напон при ^ с и -
метрично струјно оптоварување од 20% да остане 
стабилен во границите од ± 0,1%. 

Член 26 
При испитувањето на броилата според методот 

,.мерење на работата — споредување со етанол 
броило", изворите за напојување на уредите за 
испитување на броилата треба да обезбедуваат ре-
ферентни услови во поглед на напонот, фреквенци-
јата, обликот на брановите на напонот и струјата 
пропишани со метролошките услови за одделни ви-
дови и класи на точност на броилата. 

Член 27 
Во работните простории за преглед и жигосува-

ње на броила за електрична енергија треба да биде 
сместена само опрема што се користи при прегле-
дот. 

Распоредот на опремата во работната просторија 
треба да биде таков што опремата и броилата што 
се испитуваат да не бидат изложени на директно 
зрачење на сонцето и другите извори на загревање. 

Одржувањето на опремата и на работните п р о -
стории за преглед и жигосување на броилата за 
електрична енергија треба да биде такво што посто-
јано да бидат исполнети условите пропишани со 
ОВОЈ п р а в и л н и к . 

IV. СТРУЧНА ПОДГОТОВКА НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 28 
Раководителот на работна единица или служба, 

група, одделение, односно друг облик на организи-
рање на трудот во рамките на кој се врши преглед 
и жигосување на броила за електрична енергија, 
мора да ги исполнува следните услови: 

1) да има висока школска подготовка и нај-
малку 3 години работно искуство на соодветни ра-
боти; или 

2) да има виша школска подготовка и најмалку. 
6 години работно искуство на соодветни работи; или 

3) да има средна школска подготовка и најмал-
ку 10 години работно искуство на соодветни работи. 

Освен условите од став 1 на овој член, раково-
дителот на работна единица или служба, група, 
одделение, односно друг облик на организирање на 
трудот мора да ги познава сите прашања во врска 
со прегледот и жигосувањето на броилата за елект-
рична енергија и опремата за нивно испитување. 

Член 29 
Работниците што работат на дотерување и ис-

питување на броилата и што ракуваат со опрема 
за испитување на броилата мораат да бидат КВ или 
ВКВ работници од електрострука или електротех-
ничари. ^ 

Работниците од став 1 на овој член мораат да 
бидат оспособени за вршење на преглед и жиго-
сување на броила за електрична енергија според 
пропишаните метролошки упатства. 

Одредбите на став 1 од овој член не се одне-
сува на работниците во организациите на здруже-
ниот труд што произведуваат броила за електрична 
енергија. 

V. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 30 
Решенијата со кои на определени организации 

на здружениот труд им е одобрено ЕО нивните де-
ловни простории да се врши преглед и жигосување 
на броила за електрична енергија, а кои се доне-
сени пред денот на влегувањето во сила на овој 
правилник, престануваат да важат на 31 декември 
1979 година. 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр 0206-2961/1 
21 септември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени ме-

тали, 
Петар Ковинчиќ, с. р. 
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По извршеното ' споредување со изворниот 
текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за 
извоз на опрема која се комплетира со купување 
во странство на дел од опрема без увоз во Југосла-
вија, објавен во „Службен лист на^СФРЈ", бр. 40/77, 
се поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗВОЗ НА ОПРЕМА КОЈА СЕ 
КОМПЛЕТИРА СО КУПУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 
НА ДЕЛ ОД ОПРЕМА БЕЗ УВОЗ ВО ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

^ Во точка 2 став 3 треба да се брише. 
Во досегашниот став 4 наместо зборовите: 

„оваа одлука. За вршење" треба да стои: „оваа одлу-
ка, ако за вршење". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 3 октом-
ври 1977 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН "И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР ЦА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГАБОНСКА РЕПУБЛИКА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ ВО 

ГАБОНСКА РЕПУБЛИКА 

I 

Се отповикува 
Есад Цериќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Габонска Република. 

II 

Се назначува 
Љубомир Хрњак, ополномоштен министер, во 

Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Габонска Република. 

III 
/ 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 21 
9 септември 1977 година 

Белград 

Претседател: 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа %на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
?А ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУНИС И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ТУНИС 

I 
Се отповикува 
Берислав Бадурина од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во. Република Тунис. 

II 
Се назначува 
Миодраг Крџиќ, началник на управа во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Тунис. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 22 
13 септември 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА ПА-
КИСТАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА 
/ ПАКИСТАН 

I 
Се отповикува 
д-р Видо Кнежевиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Исламска Репуб-
лика Пакистан. 

II 
Се назначува 
Мирко Милутиновиќ, шеф на Кабинетот на 

Претседателот на Републиката, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Исламска Репуб-
лика Пакистан. 
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III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

\ IV 

ОвОЈ указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 23 
20 септември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА -РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА 

I 

Се отповикува 
Тарик Ајановиќ од должноста на извонреден и' 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Кралството Хо-
ландија. 

II 
/ 

Се назначува 
Милош Шумоња, досегашен заменик-сојузен 

секретар за народна одбрана, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Кралството Холандија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 24 
20 септември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З I 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ "ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА 

I 

Се назначува 
Рудолф Чачиновиќ, досегашен потпретседател 

на Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Словенија, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Кралството Шпанија. 

II 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овоЈ указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 25 
20 септември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

—»за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Република Еквадор 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Д-р Ramon Veintimilla--Ramirez, отправник на 
работите на Република Еквадор во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Бр. 30 
2 март 1977 година 

Белград 

Претседател, 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д В о е н а т а п о ш т а 5573, С к о п ј е 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Водници-стажисти: Главина Павла Иван, Јовић 
Тихомира Драгомир, Ковачићек Вилима Мирко, 
Крек Франца Албин, Рађеновић Дака Ђуро; 

Десетари: Анђелић Николе Милан, Арађеловић 
Радивоја Драгиша, Бајралија Мустафе Јетула, Бу-
дан Михаила Јожеф, Булатовић Ђорђа Петко, Бу-
сила Анке Милан, Даутовић Брахе Хусеин, Ђокић 
Ђоке Гавро, Ђурић Илије Дико, Ђуричковић Мило-
ша Душко, Филиповић Милоја Милорад, Гојак Јове 
Милан, Хорват Антала Антун, Јовановић Сибина 
Славиша, Коцић Стевана Предраг, Крмањош Иш-
твана Золтан, Ковачевић Јована Слободан, Крзна-
рић Ивана Милан, Куршумлија Шабана Исуф, Ма-
тић Миодрага Радиша. Лолевски Наума Томе, Мат-
ковић Антуна Славко, Мишчевић Мате Лука, Мил-
ковић Милутина Милован, Малрханић Шиме Не-
вио, Мирковић Гаје Мијодраг, Мишић Борислава 
Слободан, Николовски Сто јнче Милорад, Омерчић 
Емина Јусуф, Петровић Новице Драган, Рибић Ми-
лована Бранислав, Ризнић Радована Миленко, Риз-
вановић Салке Рамиз, Симоновић Милутина Ради-
ца, Стојановић Радомира Милосав. Шолаја Богдана 
Миле, Тирнанић Бранислава Зоран, Трифуновић 
Миливоја Димитрије, Војиновић Мирослава Слобо-
да^, Жагар Јосипа Филип; 

Разводници. Андов Димитра Ђоко, Антић Жив-
ка Властимир, Домонкош Маћаша Иштван, Гаври-
ловић Милована Драган, Илић Душана Живота, 
Каралић Павла Живко, ,Недељковић Радича Дра-
ган, Почолер Ало1за Јанко, Поповић Алексе Мишо, 
Росић Тодора Миле, Смиљић Пере Миле, Строт 
Фридриха Мирослав, Златојевић Вујице Здравко; 

Вотници: Андрић Стојадина Велисав, Анђелко-
вић Љубисава ДоПпивоте, Багадур Фабе Борис, Ба јц 
Виктора Албин, Бандовић Ђорђиа Велимир, Бобар 
Слободана Раденко Бу^њић Анте Никола, Цимиљи 
Нурадина Реџеп, Ћатић Назиха Шериф, Цер Фе-
ренца Ференц Добродолац Крсте Светислав, До-јчи-
новић Божа Душко. Доопић Муте Вејз, Дулић Ду-
шана Милан, Ђурђевић Миливоја Миљко, Екреш 
Латила Тибор, Феди Иштвана Михаљ, Фењсароши 
Андраша Бела, Ференчек Жиге Мирко, Гарчев 
Станимира Радисав ,Гошић Милана Љубисав, Хали-
мановић Рагиба Мердан; 

Хасић Хусеина Асим, Хатемић Алије Јусуф, 
Хорват Андраша Андраш, Хорват Иштвана Иштван, 
Јанковић Љубомира Милорад, Јерен Казимира 
Иван, Јовановић Душана Љубиша, Јовановић Радо-
ја Велизар, Јовановић Василија Видоје, Јововић 
Василија Милорад, Југ Франца Милан, Јурица Ју-
ре Јосип, Кадрић Хамдије Рамиз, Кајтазовић Ха-
сана Нурија, Катић Драгомир, Катуца Разуменка 
Јеленко, Кнежевић Исидора Винко, Купчић Ивана 
Јоже, Лазић Милије Драган, Лекић Звонка Томи-
слав, Мошић Алије Мухарем, Миљковић Николе 
Новица, Митровски Трајка Радољуб, Морина Де-

мира Тафиљ, Мујађић Сабида Абид, Мукача Му је 
Назиф, Мурати Мурата Вајт, Николић Душана Гра-
димир, Пајић Млађена Милан, Павловић Лазара 
Милован, Песа Пере Недељко, Петковић Предрага 
Саво, Петров Санде Мирко, Петровић Властимира 
Божидар, Поповић Радомира Душан, Путанец Ју-
рага Петар, Рајачић Душана Милорад, Ранковић Ра-
дована Љубисав, Регодић Милоша Стојан, Рутић 
Винка Јосип, Савић Рапоја Мирко, Симин Милу-
тина Драгољуб, Собота Драге Звонко, Станковић 
Богдана Божидар, Старчевић Јована Милан, Сте-
фановић Марка Милош, Стојановић Предрага Алек-
сандар, Стојановић Видоје, Ступац Јусуфа Ариф, 
Субасић Суље Хасан, Сувајац Јове Драгомир, Ште-
фанић Мирослава Бранко, Табакин Јуричев .Југо-
слав Милорад, Татић Драга Радољуб, Тимотијевић 
Драгослава Милисав, Тодоровић Живадина Брани-
слав, Тркеш Ивана Иван, Вез1ак Виктора Емил, 
Видовић Сретена Јован, Витман Ивана Иран, Вра-
нић Живојина Милорад, Вучеков Александра Сре-
тен, Живковић Димитрија Радослав; 

О д В о е н а т а п о ш т а 7345, С п л и т 

— за примерна работа на развивањето на по ле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини што 
им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Водник-стажиста Цакић Нанана Божидар; 
Помлад водник Божић Славка Миленко; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Водник — стажиста' Николић Благота Славиша; 
Помлади водници' Бероња Милана Драган, Ђу-

рић Милана Радислав, Павковић Павла Здравко; 
Десетари: Ђоканић Го тка Зоран, Ђорђевић Ми-

ливоја Драган, Мемедоски Шукри Адем, Милошевић 
Вучине Томислав; 

Разводнице Коваленко Ђорђа Александар, Рат-
ковић Стеве Душан, Росандић Николе Милан, Вукај-
ловић Радосава Славко; 

Морнар: Магдић Михајла Крешимир; 

О д р а з н и е д и н и ц и — у с т а н о в и 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување стрешпнски и војнички особини што им 
служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Помлад водник' Миниќ Јована Цветан 
Десе!ар. Шефези Мише Анди!а 
Разводник: Дробац Ѓуре Бошко 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење 

СО МРДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Помлад водише' Нумери Хамде Матуш 
Десетара Ђорђевић Милана Томислав, Јовано-

вић Властимира Мирослав; 
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Разводници: Делаћ Стјепана Мирослав, Миличе-
вић Петра Миодраг, Тирић Хајрудина Сенад; 

Војници: Алексић Драгослава Радослав, Бари-
шин Иве Баро, Душковић Јосипа Цветко, Крањц 
Карла Бојан, Мешић Адама Исмет, Миловановић 
Живорада Душко, Муминовић Мухамеда Аљо, По-
пов Милорада Петар 

Бр. 31 
3 март 1977 година 

Белград 
Претседател,-

ка Републиката, 
Јосип' Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Цептралноафричката империја 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

АЉег1о Ѕа1о, извонреден и ополномоштен амба-
садор на Централноафричката империја во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 

Бр 33 
8 март 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Соцјиалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува: 

— по повод на 70-годишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за извон-
редни заслуги во организирањето и изградбата на 
Социјалистичкото самоуправно општество и за осо-
бен придонес од значење за општиот развиток и јак-
нењето на независноста на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД 

' Цази Алберта Јосип. 
Бр. 35 

11 март 1977 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бенац Романа Алојз; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичка изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ћосић Живојина Драгомир, Фукарек Ивана 
Павле, Хахамовић Симеона Јулије, Сарван Теофила 
Миливоје, Спаић Николе др Борислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Мијановић Раде др Гашо. Рихтман Адолфа 
Нвјетко, Самарџић Лазара др Ђорђо, Стенек Фрање 
др Звонимир, Суческа Ахмеда др Авдо, Велимиро-
вић Илије др Михајло; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Вуковић Лазара Јован; 
— за особени заслуги и постегнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО' СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бајрактаревић Мухарема Махмут, Цежелпћ 
Велимира Младен, Јежић Адалберта Јосип, Јовано-
вић Николе Радослав, Шољан Иве Тонко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алагић-Сувајџић Јована др Дубравка, Бато 
Јозе др Драго, Чалија Николе др Бранко, ДаутбаШић 
Ибрахима др Исмет, Фестић Адема др Ибрахим, 
Крнета-Остојић Јзграја др Славица, Млађеновић-
-Купчевић Рајка Рајка, Пелеш-Диздаревић Шеф-
кија др Муба; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бучан Арслана Шучро, Мандић-Чивша Мило-
рада Божана, Мијан Јосипа Анте, Реџеповић Реџепа 
Мухамед, Савић-Лончић Николе Љуба; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Новалић Рагиба Нуман. 

Бр. 37 
17 март 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослав^ 
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лзгчува да се од ликува: 

- за особени заслуги во развивањето на сора-
ботката и пријателските односи помеѓу Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и На-
родна Република Унгарија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Szalay Lajos Laszlo, главен директор на Висо-
ката школа во Szombathely 

Бр. 41 
22 март 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— по повод на 70-годишнината на животот, а за. 
долгогодишна револуционерна работа и извонредни 
заслуги во изградбата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, за развивање и јак-
нење на свеста на нашите граѓани во борбата за 
слобода и независност на нашата земја, како и за 
значаен придонес кон нејзината политика на мирот 
и пријателската соработка со други држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Бабовић-Ћуковић Васе Спасенија - Цана. 

Бр 38 
18 март 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

651. Закон за дополнение на Законот за раз-
војните премии и за обезбедување сред-
ства за исплата на тие премии — — - 1821 

652. Закон за учеството на федерацијата во 
финансирањето на изградбата на вто-
рата фаза на Конгресниот центар ,,Сава'4 

на Нов Белград — — — — — — 1821 
653. Одлука за разрешување и именување на 

членови и на заменици-членови на Ко-
мисијата за избор и отповик на делегати 
во СОЈУЗНИОТ собор - — - — - - 1822 

654. Одлука за избор на судија на Уставниот 
суд на Југославија — — — - — — 1822 

655. Одлука за измена на Одлуката за оства-
рување на целите и задачите на заед-
ничката емисиона, парична и девизна по-
литика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1977 година — - 1822 

656. Решение за измена на Решението за нај-
високите износи на дневниците за служ-
бено патување во странство што на со-
јузните органи на управата и на сојузните 
организации им се признаваат во мате-
ријални трошоци — — — — — — 1823 

657. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието »Paris Match« 1823 

658. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието »L'express« 1823 

659. Правилник за техничкиот преглед на ра-
диостаници — — — — — — — — 1823 

660. Правилник за условите што треба да ги 
исполнуваат работните простории и оп-
ремата за преглед жигосување на бро-
ила 39 електрична енергија, како и ра-
ботниците во определени организации на 
здружениот труд во поглед на струч-
ната подготовка, ако му се ставаат на 
располагање на органот на контролата 
при прегледот и жигосувањето на тие 
броила - - - - - - - - - 1827 

Исправка на Одлуката за извоз на опрема 
која се комплетира со купување во 
странство на дел од опрема без увоз во 
Југославија — — — — — — — — 1832 

Укази - - - - - - - - - - 1832 
Одликувања — — — — — — — — — 1833 

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

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


