
Петок, 7 април 1978 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 17 ГОД. XXXIV 

282. 

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 ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ 

СОВЕТИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за сојузните совети, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор 
од 30 март 1978 година. 

ПР бр. 694 
30 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ 

Член 1 
Во Законот за Сојузните совети („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 66/74) во член 3 став 5 се менува и 
гласи: 

„Членови на советот можат да бидат и истак-
нати научни и стручни работници, што ги именува 
Претседателството на СФРЈ, односно советот". 

ЧЈ|ен 2 . 
Во член 12 став 1 се менува И гласи: 
„Советот има секретар што го именува Претсе-

дателството на СФРЈ, односно советот". 

Член 3 
Член 23 се менува и гласи: 
„Претседателот на Сојузниот совет за прашања 

на општественото уредување го избира Советот врз 
основа на договор на органите и организациите КОЈ* 
учествуваат во работата на Советот. 

Одлуката за избор на претседателот на Советов 
ја прогласува Собранието на СФРЈ. 

Одлуката од став 2 на овој член се објавува ©0 
„Службен лист на СФРЈ"* 

Член 4 
По член 23 се додава нов член 23а, кој гласи! 
„Во работата на Сојузниот совет за прашања на 

општественото уредување, врз основа на заклучок 
на Советот, можат да учествуваат и научни и струна 
ни работници." 

Член 5 
Член 25 се менува и гласи: 
„Претседателот на Сојузниот совет за стопанска 

развој и економска политика го избира Советот вр§ 
основа на договор на органите и организациите кои 
учествуваат во работата на Советот. 

Одлуката за избор на претседателот на Советот 
ја прогласува Собранието на <?ФРЈ. 

Одлуката од став 2 на овој член се објавува во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Член 6 
По член 25 се додава нов член 25а, кој гласи: 
„Во работата на Сојузниот совет за стопански 

развој и економска политика, врз основа на заклу-
чок на Советот, можат да учествуваат и научни и 
стручни работници." 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот? 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

283. 

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 ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УС-

ЛУГИ СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измена на Законот за . 
прометот на стоки и услуги со странство, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 30 март 1978 
година. 

ПР бр. 699 
30 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. 9« 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА 

СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за прометот на стоки и услуги со 

странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), во 
член 114 став 1 зборовите: „во рок од една година 
од денот на влегувањето во сила на овој закон" се 
заменуваат со зборовите: „до 12 декември 1978 го-
дина". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

284. 

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 ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ 

ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
вршење на стопански дејности во странство, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 30 март 1978 
година. 

ПР бр. 700 
30 март 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТО-

ПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за вршење на стопански дејности 

во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), 
во член Иб став 1, член 117 став 1, член 118 став 
1 и член 119 зборовите: „во рок од една година од 
денот на влегувањето во сила на овој закон", се 
заменуваат со зборовите: „до 12 декември 1978 го-
дина". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

285. 

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 ГАРАН-
ЦИЈА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА ЗА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ БАНКИТЕ И 

ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за гаранција на Народ-
ната банка на Југославија за штедните влогови кај 

банките и штедилниците, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 30 март 1978 година. 

ПР бр. 706 
30 март 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ЗА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ БАН-

КИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

Член 1 
Народната банка на Југославија гарантира за 

штедните влогови во динари кај банките, штедил-
ниците и Поштенската штедилница (во натамошниот 
текст: банка, односно штедилница). 

Член 2 
Обврска на Народната банка на Југославија по 

основ на гаранцијата од член 1 на овој закон нас-
танува : 

1) ако банката, односно штедилницата на сво-
јата жиро-сметка нема доволно средства за тековни 
исплати по штедните влогови во динари, а за одр-
жување на својата ликвидност ги искористила 
средствата на својот резервен фонд и средствата на 
задолжителната резерва во смисла на чл. 29 и 30 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76); 

2) ако банката, односно штедилницата преста-
нува со работа, а не е во можност да ги намири 
обврските по штедните влогови во динари на начи-
нот предвиден во член 160 од Законот за сеновите 
на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/77). 

Член 3 
Кога организационата единица на Службата на 

општественото книговодство кај која се водат сред-
ствата на банката, односно штедилницата, ќе ја утвр-
ди обврската на Народната банка на Југославија од 
член 2 на овој закон, ќе издаде налог за исплата 
на средства на таа банка, односно штедилница за-
ради исплата, односно покритие на веќе исплате-
ш е штедни влогови во динари, од сметката на на-
родната банка на републиката, односно народната 
банка на автономната покраина на чие подрачје се 
наоѓа таа банка, односно штедилница во чија ко-
рист се исплатуваат средствата. 

Член 4 
Народната банка на републиката, односно на-

родната банка на автономната покраина за извршу-
вање на исплатата во смисла на член 3 од овој за-
кон и одобрува на банката, односно штедилницата 
привремена позајмица. 

Член 5 
Средствата што се пренесени на сметка на бан-

ката, односно штедилницата според член 3 од ово} 
закон, банката, односно штедилницата е должна да 
ги врати на сметката на народната банка на репуб-
ликата, односно народната банка на автономната 
покраина од првиот нареден прилив. 
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Ако банката, односно штедилницата веднаш не 
издаде налог за враќање на средствата од став 1 на 
овој член, организационата единица на Службата на 
општественото книговодство е должна, според висо-
чината на користените средства, да издаде налог 
првиот нареден ден од денот кога банката, односно 
штедилницата била должна да и ги врати средства-
та на народната банка во смисла на став 1 од овој 
член врз товар на сметката на банката, односно 
штедилницата пред враќањето на користените сред-
ства на задолжителната резерва и на резервниот 
фонд на банката во смисла на член 87 став 2 од 
Законот за Службата на општественото книговодс-
тво („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77). 

Член 6 
Износот на привремените позајмици кои не се 

вратени во смисла на член 5 од овој закон од страна 
на банката односно штедилницата која престанува 
со работа, народната банка на републиката, односно 
народната банка на автономната покраина го прија-
вува заради наплата од ликвидационата маса. Во 
поглед на редоследот, наплатите на така исплате-
ната привремена позајмица се изедначуваат со поба-
рувањата од банките, односно штедилниците по 
штедните влогови. 

Член 7 
Побарувањата по привремените позајмици кои 

не можат да се наплатат во смисла на член 6 од 
овој закон преминуваат од народната банка на ре-
публиката, односно народната банка на автономната 
покраина на Народната банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија ги намирува 
побарувањата од став 1 на овој член врз товар на 
средствата на посебниот резервен фонд, а ако тие 
средства не се достапни за намирување на тие по-
барувања — врз товар на временските разграничу-
вања до формирањето на потребните средства во 
посебниот резервен фонд. 

Член 8 
На привремената позајмица одобрена во смисла 

на овој закон, банките, односно штедилниците пла-
ќаат камата според каматната стапка според која 
се плаќа камата на кредитите за ликвидност од 
примарната емисија. 

Член 9 
Како банки, во смисла на овој закон, се сметаат 

основните банки основани според одредбите на За-
конот за основите на кредитниот и банкарскиот 
систем. 

Како банки, во смисла на овој закон, се сметаат 
и деловните банки основани во смисла на Законот 
за банките и за банкарското и кредитното работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 к 
59/73) кои до рокот од член 223 на Законот за осно-
вите на кредитниот и банкарскиот систем не се 
конституирани како основни или здружени банки, 
како и деловните единици на тие банки кои, соглас-
но со одредбите на член 25 од Законот за банките н 
банкарското и кредитното работење, ги исполнуваа^ 
условите самостојно, од свое име и за своја сметк^ 
да. воспоставуваат односи со Народната банка на 
Југославија, со народните банки на републиките и 
со народните банки на автономните покраини. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

Престанува да важи Законот за гаранција на На-
родната банка на Југославија за штедните влогови 
кај банките и штедилница© („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/72)» 

Член I I 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

Ца објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

286. 

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 СУПЕР-
Г АР АНДИ Ј А НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИ-
ТЕ НА ЈУГОБАНКА — ЗДРУЖЕНА БАНКА — 
БЕЛГРАД, КАКО НА ГАРАНТ ПО ЗАЕМОТ НА 
ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕ-
ЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ НА 
ВТОРАТА ФАЗА НА ИЗГРАДБА НА ОСНОВНАТА 
380 kV ПРЕНОСНА МРЕЖА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за супер гаранција на 
федерацијата за обврските на Југобанка — Здру-
жена банка — Белград, како на гарант по заемот на 
Европската инвестициона банка за делумно финан-
сирање на проектот на Втората фаза на изградба 
на основната 380 kV преносна мрежа на Југослави-
ја, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 30 март 
1978 година. 

ПР бр. 707 
30 март 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СУПЕРГ АР АНЏИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОБАНКА — ЗДРУЖЕНА 
БАНКА — БЕЛГРАД, КАКО НА ГАРАНТ ПО ЗАЕ-
МОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНК^ 
ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ? 
НА ВТОРАТА ФАЗА НА ИЗГРАДБА НА ОСНОВ* 
НАТА 380 kV ПРЕНОСНА МРЕЖА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Член 1 
Федерацијата презема обврска како супергарант 

за обврските на Југобанка — Здружена банка — 
Белград, како на гарант по заемот на Европската 
инвестициона банка за делумно финансирање на 
проектот на Втората фаза на изградба на основната 
380 kV преносна мрежа на Југославија до износ од 
522,391.000 динари, зголемен до износот на договоре-
ната камата и на трошоците на заемот. 

Динарокиот износ од став 1 на овој член ќе с0 
измени за износот на курсната разлика ако се про-
мени курсот на европската пресметковна единица 
врз основа на која е утврдена височината на заемот. 

Член 2 
Федерацијата Ice и обезбеди средства на Југо* 

банка — Здружена банка — Белград, како на га-
рант за извршување на обврските од член 1 на овој 
закон, ако таа банка не ги изврши, како гарант, 
Договорните обврски според заемот за кој дала га-
ранција. 

Член 3 
Ако федерацијата, како супергарант, ги обезбе* 

ди средствата од член 2 на овој закон, републиките, 
односно автономните покраини се обврзуваат дека 
ќе и го надоместат износот на тие средства, и тоа 
секоја од нив делот на тој износ што го користеле 
организациите на здружен труд од нејзината тери-
торија. 
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Ако републиката, односно автономната покраи-
на во рок од. 15 дена од денот кога и е соопштено 
дека федерацијата ја извршила обврската спрема 
Европската инвестициона банка, не пренесе соод-
ветен износ на средства на федерацијата, Службата 
на општественото книговодство, по налог од сојуз-
ниот секретар за финансии, ќе пренесе во корист 
на федерацијата соодветен износ на средства од 
Приходите на републиката, односно на автономната 
покраина. 

Член 4 
Се овластува сојузниот секретар за финансии, 

ћо потреба, да презема дејствија во врска со извр-
шувањето на овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

ва објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

287. 

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 УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА 
ЏА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА 
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА 
И ИЗГРАДБА НА НОВА ЗГРАДА НА НОВИНСКА-
ТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1978 

ДО 1982 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-
ниот износ на средствата за финансирање на дел 
0д Програмата за модернизација на техничката база 
и изградба на нова зграда на Новинската агенција 
Танјуг во периодот од 1978 до 1982 година, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 30 март 1978 го-
дина. 

ПР бр. 708 
30 март 1978 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД 
ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИ-
ЧКАТА БАЗА И ИЗГРАДБА НА НОВА ЗГРАДА 
НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ ВО ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1978 ДО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот обем на средствата за финансирање 

на дел од Програмата за модернизација на технич-
ката база и изградба на нова зграда на Новинската 
агенција Танјуг во периодот од 1978 до 1982 година 
(во натамошниот текст: Програма) што го обезбеду-
ва федерацијата, се утврдува во износ од 87,772.223 
Динари од што во девизи 55,408.559 динари. 

Средствата за финансирање на Програмата, ос-
вен средствата што за финансирале на дел од Про-
грамата се утврдуваат според став 1 од овој член, 
ги обезбедува Новинската агенција Танјуг. 

Член 2 
Средствата од член 1 став 1 на овој закон ќе се 

обезбедат во буџетот на федерацијата за одделни 
години, без обврска за враќање, и тоа: 

Динари 
1) во Буџетот на федерацијата за 

1981 година 70,461.730 
од што во девизи 38,098.086 

2) во Буџетот на федерацијата за 
1982 година 17,310.493 
од што во девизи 17,310.493 

Член 3 
Средствата за финансирање на дел од Програ-

мата се утврдени врз база на цените од 1977 година. 
Валоризацијата на износите предвидени за од-

делни години ќе се врши во согласност со републи-
ките и автономните покраини при донесувањето на 
буџетот на федерацијата за наредната година, врз 
основа на податоците од Сојузниот завод за стати-
стика за движењето на цените на производите и 
услугите, односно на цените на градежните услуги 
ако растежот на тие цени е поголем од 5%. 

Елементите и критериумите за валоризација на 
средствата од став 2 на овој член ќе ги утврди Со-
јузниот извршен совет. 

Член 4 
Средствата утврдени во член 2 на овој закон 

што не ќе се потрошат до крајот на годината за 
која се обезбедуваат, се пренесуваат во наредната 
година за исти намени. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

288. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 24 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 30 март 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТНИОТ БИ-

ЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 ГОДИНА 

1. Се усвојуваат Измените и дополненијата на 
Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 
1978 година, која е составен дел од Заедничката де-
визна политика на Југославија за 1978 година. 

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

Собрание ва СФРЈ 

АС бр. 613 
30 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот 

на републиките 
и покраините, 

Зоран Полин, е. џ. 
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289. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 24 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките иг покраините од 30 март 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ДЕВИЗНИОТ 

БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 ГОДИНА 

1. Се усвојуваат измените и дополненијата на 
Проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 
1978 година која е составен дел од Заедничката де-
визна политика на Југославија за 1978 година. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 614 
30 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот 

на републиките 
и покраините, 

Зоран Полич, е. р. 

290. 

Врз основа на член 288 точка 3 и член 370 став 
1 пд Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со чл. 7 и 18 од 
Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 30 март 1978 го-
дина и на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 30 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА 

НА СОЈУЗНИОТ СУД 

Се разрешува од должноста судија на Сојузни-
от суд Франц Артнак, на лично барање, поради за-
минување во пензија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 629 
30 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот 

на републиките Претседател 
и покраините, на Сојузниот собор, 

Зоран Полин, е. р. Данило Кекиќ, е. р* 

291. 

Врз основа на член 288 точка 3 и член 370 став 
1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со чл. 7 и 12 од 
Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Комисијата за избор и именување, на 
седницата на Сојузниот собор од 30 март 1978 годи-
на и на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 30 март 1978 година, донесе 

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

За судија на Сојузниот суд се избира д-р Ду-
шан Цотич, досегашен помошник-сојузен секретар 
за правосудство и организација на сојузната управа. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 629 
30 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот 

на републиките Претседател 
и покраините, на Сојузниот собор, 

Зоран Полин, е. р. Данило Кекиќ, е. р. 

292. 

Врз основа на член 19 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службе« лист на СФРЈ", бр. 54/77) и член 4 од 
Одлуката за надоместите на личните доходи и на 
другите примања на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77), Админи-
стративната комисија на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 30 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА 

ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈА 

1. На делегатите во Собранието на СФРЈ и на 
членовите на Сојузниот извршен совет им припа-
ѓа надомест на трошоците за вршење на функци-
јата во месечен износ од 2.000 динари. 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува месечно однапред. 

3. Правата од оваа одлука припаѓаат од 1 април 
1978 година. 

4. Исплатата на надоместот според оваа одлука 
паѓа врз товар на наменските средства на органот 
во кој се остварува личниот доход односно надомест 
тот на личниот доход. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за износот на 
месечниот надомест на трошоците за вршење на 
функција („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/77), 
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6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 114/7-78-03 
31 март 1978 година 

Белград 
Административна комисија 

на Собранието на СФРЈ 
Претседател, 

Милован Ѓоканввиќ, е. p. 

293. 

Врз основа на член 20 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на СФГЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/77) и член 5 од 
.Одлуката за надоместите на личните доходи и дру-
гите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата од 30 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНКЦИ-
ОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Функционерот има право на дневница во из-
нос од 420 динари за деновите што ги поминал на 
службено патување. 

2. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право 
на дневница во износ од ,420 динари за деновите 
поминати надвор од местото на живеалиштето по-
ради учество во работата на соборите на Собрани-
ето на СФРЈ, на работните тела и заедничките ра-
ботни тела на соборите чиј е член или поради вр-
шење на работи по одлука од тие тела, од нивните 
претседатели или од претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

3. Ако на функционерот, односно на делегатот 
му се признаваат трошоците за ноќевање — дневни-
цата со трошоците за ноќевање изнесува 520 ди-
нари. 

4. Правато од точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука му 
припаѓа на функционерот што го назначува Прет-
седателството на Собранието на СФРЈ. 

5. Исплатата на надоместот според оваа одлука 
за делегатите на Собранието на СФРЈ паѓа врз 
товар на наменските средства на Собранието на 
СФРЈ, а за функционерите врз товар на наменските 
средства на органот во кој се остварува личниот 
Доход. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да важи Одлуката за износите на днев-
ниците на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и на делегатите во Собра-
нието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/71). 

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

Бр. 114-5/78-03 
31 март 1978 година 

Белград 

Административна комисија 
на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, е. р. 

294. 

Врз основа на член 23 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ pi за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/77), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 30 март 1978 година донесе . 

0 * Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ 
ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ 

ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ кои живеат одвоено од своето 
семејство, имаат право на месечен надомест на 

трошоците поради одвоен живот од семејството — во 
износ од 4.280 динари. 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука му припаѓа 
и на функционерот што го назначува Претседател-
ството на Собранието на СФРЈ. 

3. Правото на надоместот од точ. 1 и 2 на оваа 
одлука престанува од првиот нареден месец во кој 
на функционерот му е доделен уселив семеен стан. 

4. Правата од точ. 1 и 2 на оваа одлука припа-
ѓаат од 1 април 1978 година. 

5. Исплатата на надоместот според оваа од-
лука паѓа врз товар на наменските средства на 
органот во кој се остварува личниот доход. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за јјјзносот на 
надоместот на трошоците поради одбоен живот од 
семејството на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/77). 

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

Бр. 114-6/78-03 
31 март 1978 година 

Белград 
Административна комисија 

на Собранието на СФРЈ 
Претседател, 

Милован Томановиќ, е. р. 

295. 

Врз основа на член 26 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или5 име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на. делегатите во Собранието на . СФРЈ, 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/77), и член 5 од 
Одлуката за надоместите на личните доходи и дру-
гите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77) Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата од 30 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА ГОДИШНИОТ ОДМОР 

1. На функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и на делегатите што на-
доместот на личниот доход го остваруваат во Со-
бранието на СФРЈ, им припаѓа надомест за корис-
тење на годишниот одмор за 1978 година во износ 
од 2.450 динари. 



Петок, 7 април 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ iSpoj 17 — Страна 47| 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им при-
паѓа и на сојузните пратеници и функционери што 
остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ 
според Законот за работата и правата на делегатите 
на Собранието на СФРЈ и на функционерите во фе-
дерацијата на кои им престанала функцијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/77). 

3. Правото од точка 1 на оваа одлука им при-
паѓа и на функционерите што ги назначува Прет-
седателството на Собранието на СФРЈ. 

4. Исплатата на надоместот според оваа одлука 
паѓа врз товар на наменските средства на органот 
кај кого корисникот остварува личен доход, од-
носно надомест на личниот доход. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за износот на 
надоместот за користење на годишниот одмор („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 17/77). 

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

Бр. 131-2/78-03 
31 март 1978 година 

Белград 

Административна комисија 
на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Томановиќ, е. р. 

296. 

Врз основа на член 137 став 3 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со странс-
тво („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), а врз ос-
нова на согласноста од извршните совети на собра-
нијата на републиките и од извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 

* КОИ МО^АТ ДА СЕ КОРИСТАТ И ДА СЕ ПЛА-
ЌААТ ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА 
И ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СТРАНСТВО И ДРУГИТЕ 
ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите под кои можат да 
се користат и да се плаќаат трошоците на претстав-
ништавата и делегатите во странство и другите тро-
шоци на работењето со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/77) во точка 3 во одредбата под 3 
став 3 се брише. 

2. Точка 4 се менува и гласи: 
„4. Ако трошоците на работењето во странство се 

плаќаат во национална валута, треба да се обезбе-
ди доказ за извршената легитимна замена на де-
визи за национална валута." 

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

Е. п. бр. 196 
29 март 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселка Турановиќ, е. р. 

297. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странските 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 ВЕСНИКОТ „NEVE KRONEN ZEITUNG* 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Neve Kronen Zeitung", број 
6264 од 6 ноември 1977 година, што излегува на гер-
мански јазик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/400 
23 декември 1977 година 

Белград 

298. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странските 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 Ц И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА« 

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју* 
гославија на весникот „Die Welt", број 265 од 12—13 
ноември 1977 година, што излегува на германска 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/626 
23 декември 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

299. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странските 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 „ПЕК SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-? 
гославија на списанието „Бег Spiegel", број 47 од 
ноември 1977 година, што излегува на германску 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија:. 

Бр. 650-1-22/631 
23 декември 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

Заменик-сојузен скретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 
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300. 

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 
секретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија ка весникот „Kleine Zeitung" број 265 од 
16 ноември 1977 година, што излегува на германски 
јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/386 
26 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен скретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

301. 

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 „PRALINE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на списанието „Praline", број 48 од 17 
ноември 1977 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/633 
26 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен скретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

302. 

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 „U.S. NEWS AND WORLD 

REPORT" 
Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-

гославија на списанието „U.S. News and World Re-

port", број 19 од 7 ноември 1977 година, што изле-
гува на англиски јазик во Вашингтон, Соединети 
Американски Држави. 

Бр. 650-1-27/570 
27 декември 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен скретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

303. 

Врз основа на член став 2 и член 248 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76), директорот на Сојузната управа за царини 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАП-
КАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ 

ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР 

Член 1 
Во Правилникот за царинскиот надзор и за по-

стапката за царинење на стоките сместени под ца-
рински надзор („Службен лист на СФРЈ", бр. 37,76 
и 9/78) во член 27 став 1 точка 3 се менува и гласи: 

„3) заверен превод на договорот за држење на 
консигнационо складиште;'1. 

Член 2 
Во член 29 став 2 се додава нова реченица, која 

гласи: 
„Ако стоките се сместуваат во консигнационо 
Складиште во амбалажа на странска сопственост 
(челични шишиња, специјални контејнери и др.) 
што не се продава заедно со стоките, во решението 
за одобрување на отворањето на консигнационото 
складиште мора да се означи и видот и вредноста 
на таа амбалажа." 

Член 3 
Во член 36 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Ако стоките се сместуваат во консишационо 

складиште во амбалажа на странска сопственост 
(челични шишиња, специјални контејнери и др.) 
што не се продава заедно со стоките, во увозната 
царинска декларација за сместување на стоките на 
консигнација се запишуваат и податоци за таа ам-
балажа/1 

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5. 

Член 4 
Во член 51 став 4 зборовите: „иа странската 

фирма" се бришат. 
По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Ако, во смисла на член 36 од овој правилните, 

при сместувањето на стоките во консигнационо скла-
диште од кое стоките се упатуваат се поднесени 
исправите пропишани со посебни прописи (уве-
рение за потеклото на стоките, за квалитетот на 
стоките и ел.), на излезниот лист на консигнациони-
те стоки, врз основа на кој стоките се упатуваат од 
тоа во друго консигнационо складиште, мора да се 
стави клаузула за поднесените исправи (вид на ис-
правата, рок на важењето, ограничувањето и др.)". 
Во тој случај кон декларацијата за сместување на 
стоките на консигнација, што се поднесува во смисла 
на став 3 од овој член, држателот на коиситнаци-ч 
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оното складиште не е должен повторно да ги подне-
се тие исправи." 

Член 5 
Во член 53 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Излезниот лист за привремено изнесување на 

консигнациони стоки се поднесува и за амбалажата 
на странска сопственост, што не се продава заедно 
со стоките." 

Член б 
Во член 54 став 1 зборовите: „во кое се прода-

ваат стоките односно" се бришат. 

Член 7 
Во член 55 се додаваат три нови става, кои гла-

сат: 
„Заменетите делови мораат да се сместат во кон-

сигнационо складиште, или да се вратат во стран-
ство, или да и се предадат на царинарницата без 
надомест или да се уништат под царински надзор. 

Ако во странство се враќаат делови што не би-
ле сместени во консигнационо складиште, тие де-
лови се упатуваат до излезната царинарница со 
царинската проследница од член 54 на Правилни-
кот за начинот на пополнување и поднесување на 
исправите во царинската постапка. 

Ако заменети делови и се предаваат на царинар-
ница или се уништуваат под царински надзор, се 
составува записник кој го потпишуваат присутните 
работници на царинарницата и на држателот на 
консигнационото складиште." 

Член 8 
Во член 57 став 2 се менува и гласи: 

, „Кон декларацијата се поднесуваат фактурата, 
издатницата и другите исправи што се поднесуваат 
при увозот на стоки. Издатницата мора да содржи 
особено: назив на држателот на консигнационото 
складиште, назив на странската фирма, име и ад-
реса на купувачот, вид, квалитет, количество и вред-
ност на стоките и датум кога купувачот ги презел 
стоките од консигнационото складиште." 

Став 3 се брише. 
Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4. 
Досегашниот став 6, кој станува став 5 се мену-

ва и гласи: 
„За деловите што се издадени? од консигнаци-

оно складиште, во смисла на член 55 од овој пра-
вилник, држателот на консигнационото складиште е 
должен кон декларацијата да поднесе: исправа со 
која се докажува дека замената е извршена во 
гарантниот рок, спецификација во која е наведено 
количеството, видот и вредноста на издадените де-
лови и име начлицето на кое му се издадени дело-
вите и доказ дека заменетите делови се сместени 
во консигнациоио складиште или вратени во стран-
ство, или предадени на царинарницата без надомест 
или лишени од царински надзор." 

Досегашниот став 7 станува став 6. 

Член 9 
Во член 63 став 2 втората реченица се брише. 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

. „На начинот пропишан во одредбите на ст. 1 и 
2 од овој член, царинарницата ќе постапи и ако др-
жателот на консигнационото складиште сам прија-
ви кусок, односно вишок на стоки." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 10 
Чл. 67 до 77 се менуваат и гласат: 

„Член 67 
Основачот на слободната царинска зона е дол-

жен да ги обезбеди сите услови за спроведување од 

мерките на царинскиот надзор на целото подрачје 
на слободната царинска зона. 

Заради обезбедување на царинскиот надзор, 
подрачјето на слободната царинска зона мора да 
биде заградено и обележено на следниот начин, и 
тоа: 

1) од копнената страна да е заградено со ограда 
висока 2,5 т , сметајќи од основата до нејзината 
највисока точка, со тоа што височината на верти-
калниот дел да изнесува 2,20 т , врз кој се надовр-
зува искосениот дел под агол од 45° спрема под-
рачјето на зоната; 

2) вертикалниот дел на оградата да е направен 
од челична мрежа (жица) со дебелина од 0,2 cm, со 
окца чиј обем не може да биде поголем од 12 cm 
или од тули или од бетон, со дебелина од најмалку 
30 cm; 

3) покосениот дел на оградата да е направен од 
три реда бодлива жица, со тоа што растојанието по-
меѓу секој ред на жицата да изнесува 10 cm; 

4) оградата, ако е направена од челична мрежа 
да е прицврстена за бетонски столбови со дебелина 
од најмалку 20 cm х. 20 cm, кои мораат да бидат 
вкопани во земјата најмалку 40 cm и поставени на 
растојание од 5 т ; 

5) портите да се високи 2,20 т , изработени од 
челична мрежа на метална рамка. По исклучок на 
приодите на кои е организирана непрекината ца-
ринска служба, наместо порта може да биде поста-
вена само рампа; 

6) портите и оградите ноќе да се осветлени; 
7) на влезот видно да е поставен натпис: „СЛО-

БОДНА ЦАРИНСКА ЗОНА" — со назначување на 
основачот на зоната; 

8) водената површина на зоната да е обележена 
со вкотвени плутачи, во бели боја, со пречник од 
50 cm, поставени на растојание од 200 т . Ако плу-
тачите би ја попречувале редовната пловидба или 
маневрирање^ на бродовите во луката односно при-
стаништето, плутачите можат да се постават и на 
растојание поголемо од 200 т . 

Ако за тоа постојат оправдани причини Сојуз-
ната управа за царини може да дозволи на одделни 
места слободната царинска зона да се загради и на 
друг начин. 

Член 68 
Складиштата и другите простории и простори 

што се наоѓаат на подрачјето на слободната царин-
ска зона, мораат да бидат изградени така што да 
обезбедуваат услови за сместување на стоки и за 
спроведување на мерките на царинскиот надзор. 

Царинарницата може да определи стоките за 
кои важат посебни прописи за прометот (опојни 
дроги, оружје, муниција и др.) или стоките за кои, 
поради нивната особена вредност (благородни мета-
ли, накит и ел.) или од други причини, дека треба 
да се спроведат посебни мерки на царински над-
зор, да се складираат во посебни простории во сло-
бодната царинска зона. Вратите на тие простории 
мораат да имаат две различни брави. Клучот од 
едната брава го држи царинарницата, а клучот од 
втората брава — корисникот на просториите или 
основачот на зоната. 

Ако на подрачјето на слободната царнска зона 
се наоѓаат резервоари, цистерни или други просто-
ри за сместување за стоки во течна односно гасо-
вита состојба, тие мораат да бидат баждарени одно-
сно атестирани од страна на надлежниот орган. 

Основачот на слободната царинска зона мора да 
обезбеди соодветен број "колски или други ваги за 
мерење и утврдување на количеството на стоките 
што се увезуваат, извезуваат или провозуваат пре-
ќу зоната. 

Член 69 
Слободната царинска зона може да почне да ра-

боти кога основачот на зоната од Сојузната управу 
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за царини ќе добие уверение дека се исполнети сите 
услови за успешно спроведување на мерките на ца-
ринскиот надзор. 

Пред издавањето на уверението од став 1 на 
двој член, Сојузната управа за царини формира ко-
мисија која врши преглед на оградата, зградите, 
просториите, уредите, земјиштето и гатовите што 
влегуваат во состав на слободната царинска зона. 
Комисијата го внесува во записник својот наод и 
мислење за тоа дали се исполнети сите услови за 
спроведување на мерките на царинскиот надзор про-
пишани со Царинскиот закон и со одредбите на 
овој правилник. 

Член 70 
Царинарницата е должна најмалку еднаш годи-

шно да изврши контрола на исправноста на огра-
дата, портите, обележените места, окладишните про-
стори и простории и уредите во слободната царин-
ска зона. 

Ако при контролата, царинарницата утврди де-
ка резервоарите, цистерните или другите простори 
за сместување во слободната царинска зона не ги 
исполнуваат условите од член 68 став 3 на овој пра-
вилник, царинарницата на отворите на тие резерво-
ари, цистерни или други простори за сместување 
ќе стави царински пломби заради оневозможување 
на нивното користење додека неисправностите не се 
отстранат. 

Член 71 
Основните средства, репродукционите матери-

јали, погонското гориво и протрошните материјали, 
што се увезуваат од странство заради користење, 
односно потрошувачка во слободната царинска зона, 
и се пријавуваат на царинарницата со поднесување 
на пријава за увоз и провоз на стоки. 

Стоките од став 1 на овој член не можат да се 
користат, односно трошат во слободната царинска 
зона пред да се спроведе соодветна царинска по-
стапка. 

По исклучок од став 2 на овој член, за стоките 
Што се увезуваат од странство во слободната царин-
ска зона во количества што се неопходни за паку-
вање, чување или одржување на странски стоки 
Што се провозуваат преку зоната (слама, сено, бри-
кети на јаглен, мраз, цера ди, хемиски средства за 
фумигација и ел.), не се поднесува увозна царинска 
декларација туку пријавата за увоз и провоз на 
стоките се раздолжува врз основа на извештајот 
од складиштарот (записникот за потрошувачката). 
Тој извештај царинскиот работник не го заверува. 

Член 72 
Основните средства, репродукционите материја-

ли, погонското гориво и потрошните материјали што 
се наоѓаат во слободен промет на подрачјето на Ју-
гославија, а кои се внесуваат во слободната царин-
ска зона заради користење, односно потрошувачка 
во зоната, и се пријавуваат на царинарницата врз 
основа на список (спецификација) што се поднесува 
најмалку во два примерока. Во списокот мораат да 
се запишат податоци за видот, количеството и ква-
литетот на стоките како и други податоци и озна-
ки врз основа на кои може да се утврди идентич-
носта на стоките. 

Царинарницата го заверува списокот и еден при-
мерок задржува а преостанатите примероци му ги 
предава на основачот на слободната царинска зона, 
кој е должен да ги евидентира стоките што се вне-
сени во зоната заради користење, односно потро-
шувачка во зоната. 

Ако стоките, што се внесени во слободната ца-
ринска зона во смисла на став 1 од овој член, се 
враќаат од зоната во друго подрачје на Југославија 
Како непотрошени, на царинарницата & се поднесу-
ва список (спецификација) најмалку во два приме-
рока. Царинарницата го заверува списокот и еден 

примерок задржува и го одлага кон списокот што 
бил поднесен при внесувањето на стоките во зона-
та, а преостанатите примероци му ги враќа на осно-
вачот на зоната, кој внесува податоци за стоките 
во евиденцијата. 

Член 73 
Стоките што се внесуваат во слободната царин-

ска зона во смисла на член 235 став 1 точ. 1 и 2 од 
Царинскиот закон, и се пријавуваат на царинар-
ницата, и тоа: 

1) увозните неоцаринети стоки што се внесу-
ваат во зоната по копнен пат — врз основа на при-
јавата за увоз и провоз на стоките што ја под-
несува возачот; 

2) увозните неоцаринети стоки што се внесу-
ваат во зоната по воден пат — врз основа на мани-
фесто^ односно изводот од манифестот ако сто-
ките се истоваруваат од брод врз основа на прија-
вата за увоз и провоз на стоки, што ја поднесува 
основачот на'зоната или корисникот на зоната, ако 
стоките се сместуваат во зоната. 

Ако увозните неоцаринети стоки се истовару-
ваат непосредно во железнички или други превозни 
средства заради превоз до друга царинарница во 
директна манипулација, истоварот се врши врз ос-
нова на пријавата за увоз и провоз на стоки што ја 
поднесува возачот што ги презема стоките на ната-
мошен превоз; 

3) домашните стоки оцаринети за извоз, што се 
внесуваат во зоната — врз основа на пријавата за 
извоз и провоз на стоки и извозната царинска дек-
ларација. 

Во поглед на спроведувањето на мерките на ца-
ринскиот надзор, домашните стоки оцаринети за 
извоз и сместени во зоната се изедначуваат <?о сто-
ките од странска сопственост сместени во зоната. 

Ако стоките оцаринети за извоз се упатуваат во 
зоната на друга царинарница заради излегување 
од Југославија, царинскиот надзор до излезната ца-
ринарница се обезбедува врз основа на царинската 
прос лед ница. 

Ако стоките оцаринети за извоз се враќаат од 
зоната во друго подрачје на Југославија поради тоа 
што извозникот се откажал од извозот, стоките мо-
жат да се изнесат од зоната врз основа на одобре-
ние од царинарницата. Одобрението може да се да-
де и во вид на заверка на диспозицијата; 

4) домашните нео царинети стоки наменети за 
извоз — врз основа на пријавата за извоз и провоз 
на стоки. Кон пријавата на царинарницата и се под-
несуваат на увид и исправите со кои се докажува 
дека стоките се наменети за извоз (пријава за склу-
чен договор, договор за купопродажба и ел.); 

5) странските стоки што се провозуваат преку 
зоната — сообразно со постапката што е пропишана 
во точ. 1 и 2 на овој став за увозните неоцаринети 
стоки. 

Ако стоките се доставуваат во слободна царин-
ска зона со железнички превозни средства, возачот, 
корисникот на зоната, односно основачот на зоната е 
должен на царинарницата да и ја пријави и број-
ната состојба на колите во составот на возот, сооб-
разно со постапката пропишана во член 69 од Ца-
ринскиот закон. 

Член 74 
Заради спроведување на мерките на царински-

от надзор, основачот на слободната царинска зона 
е должен да води евиденција за работењето во сло-
бодната царинска зона, на начинот што овозможува 
потребен увид на царинарницата во тоа работење и 
следење на движењето на стоките во зоната. 

Под движење на стоки, во смисла на став 1 
од овој член, се подразбира увоз или внесување на 
стоки во слободната царинска зона, извоз или из-
несување на стоки од зоната, како и вршење на 
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другите дејствија од член 235 од Царинскиот закон, 
со кои битно се менува својството на стоките, од-
носно бројот на пакетите. 

Евиденцијата за работењето во слободната ца-
ринска зона, од став 1 на овој член се состои од кар-
тотека што мора да се води така што за секоја 
одделна пратка на стоките да се води посебна кар-
тичка во која се внесуваат податоците пропишани 
со овој правилник. Податоците во картичките мо-
жат да се внесуваат само врз основа на уредни ис-
прави (товарни исправи, манифест, диспозиција и 
др.), што се одлагаат во посебни фасцикли. На кар-
тичките се назначува врската на соодветните ис-
прави. 

Царинарницата води регистар на заверените 
картички на картотеката. 

Пријавата за извоз и провоз на стоки се раздол-
жува со декларација, проследиш^ или друга соод-
ветна царинска исправа. 

Член 75 
Евиденцијата за работењето во слободната ца-

ревска зона се засновува врз системот на диспози-
ции што корисникот на зоната му ги дава на основа-
чот или гп издава самиот основач на зоната. 

Основачот на слободната царинска зона е дол-
жен да обезбеди еден примерок од ди опозицијата, 
врз основа на која се врши каква и да било манипу-
лација со стоките во зоната, да и се предаде на ца-
ринарницата заради спроведување на соодветните 
мерки на царинскиот надзор. 

Член 76 
Картичките од член 74 став 3 на овој правил-

ник мораат да содржат во горниот дел, над колони-
те, преку целата картичка назив на основачот на 
слободната царинска зона, податоци за видот на 
стоките и превозното средство со кое стоките се 
превезени и број врз основа на кој стоките се при-
јавени во зоната. 

Просторот под податоците од став 1 на овој член 
е поделен на два дела, во кои посебно се евидентира 
влезот и излезот на стоките. Во секој од тие де-
лови се внесуваат податоци за подносителите на 
диспозициите, регистарските броеви на диспози-
циите и броевите на товарниците. Во соодветни ко-
лони се внесуваат, врз основа на уредните исправи, 
во секој дел посебно, по хронолошки ред, податоци 
за видот и количеството на стоките. На крајот, од 
десната страна на колоната на секој дел на картич-
ката се внесува во посебна колона^ број от на фас-
Циклата во која односната исправа е вложена. Ко-
личеството на стоките се внесува во картичката по 
единица на мерка. Поблиски ознаки за местото на 
Кое стоките се складирани (број на складиштен, 
број на полето и ел.) се внесуваат во посебна ко-

' лона. 
Секоја промена на состојбата на стоките мора, 

врз основа на уредни исправи, да се внесе во кар-
тичката хронолошки под веќе внесените податоци 
во соодветните колони (записник за утврдениот ку-
сок или вишок, цертификат за квалитативно^ или 
квантитативното преземање, преносна диспозиција 
и ДР.). 

Податоците предвидени со овој правилник се 
внесуваат само на првата страна на картичката, до-
дека на нејзиниот грб се наоѓа простор за внесува-
ње на забелешки и поблиски податоци. 

При преносот на податоците за стоките од една 
Картичка на друга, мора на нив да се означи врс-
ката на регистарските броеви на ди опозициите, од-
носно картичките. 

По исклучок од одредбите на член 74 од овој 
Правилник, за стоките од член 244 став 1 од Царин-
скиот закон можат во една картичка да се внесу-
ваат податоци за повеќе пратки на стоки. 

Член 77 
Покрај податоците од член 76 на овој правилник, 

во картичката можат да се внесуваат и други пода-
тоци што на основачот на слободната царинска зо-
на му се потребни во врска со неговото работење. 

Пред изработката на картичките од член 74 
став 3 на овој правилник, основачот на слободната 
царинска зона е должен од царинарницата д§. 
прибави согласност за оние колони на картичките 
во кои се внесуваат податоците потребни за спро-
ведување на мерките на царинскиот надзор. 

За стоките што се подготвуваат за пазар (член 
235 став 1 точка 3 од Царинскиот закон) промената 
ќе се евидентира на истата картичка на која тие 
стоки се евидентирани во смисла на член 76 од 
овој правилник." 

Член 11 
По член 77 се додаваат единаесет нови членови, 

кои гласат: 

„Член 77а 
Сите стоки што во слободната царинска зона се 

внесуваат, во смисла на член 235 став 1 точ. 1 и 2 од 
Царинскиот закон, мораат да се евидентираат во 
соодветни картички најдоцна да 12 часот наредни-
от ден од денот на внесувањето на стоките во зо-
ната. 

Картичките за стоките што се увезуваат се во 
бела боја, за домашните стоки — во црвена боја, а за 
стоките во провоз — во зелена боја. Картичките за 
стоките што се увезуваат или провозуваат, а со кои 
се врши директна манипулација, се обележуваат 
во горниот агол со црвена коса црта. 

Член 776 
Индустриското производство на стоки (член 235 

став 1 точка 4 од Царинскиот закон) се евиденти-
раат на картички во жолта боја. 

Евидентирањето на стоките, во смисла на став 
1 од овој член, се врши по спроведената постапка 
пропишана за редовен увоз за стоки (член 238 од 
Царинскиот закон), односно постапката пропишана 
за привремен увоз на стоки (член 305 став 1 точ. 
1 и 2 од Царинскиот закон). 

За стоките од став 2 на овој член, раздолжу-
вањето на картичките од член 78 од овој правилник 
се врши врз основа на декларација, а раздолжените 
стоки се евидентираат на картичките од став 1 на 
овој член. 

Врз основа на извештајот за завршеното инду-
стриско производство, на грбот на картичката се 
внесуваат податоци за производите добиени во про-
цесот на индустриското производство, а за секој 
одделен производ се отвора посебна картичка зара-
ди внесување на податоците што се предвидени со 
овој правилник. 

Ако стоките добиени со индустриско производ-
ство во слободната царинска зона се извезуваат, 
односно враќаат во странство, на царинарницата и 
се поднесува извозна царинска декларација на соод-
ветен царински образец, и тоа за стоките од член 
238 од Царинскиот закон — на Образецот VII, а за 
стоките што се привремено увезени во зоната, во 
смисла на член 305 став 1 точ. 1 и 2 од Царинскиот 
закон — на Образецот IX. 

Член 77в 
Увозни неоцаринети стоки и стоки во провоз 

под царински надзор можат да се упатат до друга 
царинарница во следните случаи: 

1) ако стоките се претоваруваат во слободната 
царинска зона и се експедираат во директна мани-
пулација, под услов стоките да не се задржуваат да 
подрачјето на зоната подолго од 48 часови, односно 
во рокот што ќе го определи царинарницата, во 
смисла на член 244 став 4 од Царинскиот закон. 
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Ако стоките сукцесивно се истоваруваат одно-
сно претоваруваат, рокот од став 1 на оваа точка се 
^мета од завршетокот на истоварот до почетокот на 
експедирањето на стоките во слободната царинска 
Зона; 

2) ако стоките привремено се увезуваат; 
3) ако стоките се наменети за продажба преку. 

консигнационо складиште на странска фирма во 
Југославија; 

4) ако се во прашање машини, апарати, инстру-
менти, уреди и други стоки што сукцесивно се уве-
зуваат, под услов друга царинарница да донела 
решение со кое го одобрува сукцесивното царинење; 

5) ако се во прашање стоки што претставуваат 
дел од пратка што е сместена во царинско складиш-
не, царинско сместувалиште или други просторни и 
простори, под услов слободната царинска зона и ца-
ринското складиште, царинското сместувалиште 
Или другите просторни и простори да се наоѓаат во 
истата лука, односно во истото пристаниште; 

6) ако се во прашање стоки што ги увезуваат 
или примаат од странство физички лица; 

7) во други случаи во кои прописите предвиду-
ваат дека царинењето на стоките мора да се изврши 
во друга царинарница (според седиштето на увоз-
никот, местото каде што ќе се наоѓаат стоките и др.). 

При одобрувањето стоките да молчат да се упатат 
до друга царинарница заради царинење се приме-
нуваат одредбите на член 203 од Царинскиот закон. 

Член 77г 
Корисникот на слободната царинска зона може 

на царинарницата да & поднесе барање за промена 
на намената на стоките што се сместени во зоната, 
во смисла на член 235 став 1. точ. 1 и 2 од Царин-
скиот закон. 

За неоцаринети стоки што се наменети за увоз, 
корисникот на слободната царинска зона може да 
Поднесе барање за промена на намената на тие сто-
ки во стоки наменети за провоз. Таквите стоки се 
упатуваат во странство сообразно со одредбите на 
член 278 од Царинскиот закон. На превозните ис-
прави врз основа на кои стоките се упатуваат во 
странство (товарен лист. товарница и др.), мора да се 
назначи дека се во прашање странски стоки и да се 
наведе земјата од која стоките пристигнале во зо-
ната (член 57 од Правилникот за начинот на попол-
нување и поднесување на исправите во царинската 
постапка). 

Стоките што се наменети за провоз, можат да 
се задржат во слободната царинска зона, односно 
да се оцаринат за увоз во Југославија, сообразно со 
член 301 од Царинскиот закон. 

Стоките оцаринети за извоз и домашните стоки 
наменети за извоз, што се сместени во слободната 
царинска зона, можат, сообразно со чл. 292 и 293 
од Царинскиот закон, до се изнесат од зоната и да 
се задржат во Југославија. 

Ако утврди дека се исполнети условите за про-
мена на намената на стоките сместени во слободна-
та царинска зона, царинарницата донесува решение 
во скратена постапка. Еден примерок од решението 
царинарницата му врачува на подносителот на бара-
њето, а еден примеров му предава на основачот на 
зоната заради внесување на соодветните промени 
во евиденцијата. 

Член 77д 
Стоките што се сместени во слободната царин-

ска зона, освен стоките од член 80 од овој правил-
ник и домашните стоки оцаринети за извоз, можат 
да се оцаринат само во зоната во која се сместени. 

Стоките што се доставени со брод и оцаринети 
на брод, освен стоките што се наменети за индуст-
риско производство во слободната царинска зона, 
можат да се експедираат од зоната, по правило, 
само во директна манипулација. 

Член 77ѓ 
Царинењето на стоките сместени во слободната 

царинска зона се врши според одредбите на чл. 249 
до 269 од Царинскиот закон. 

За стоките што се царинат во превозно сред-
ство со кое стоките се изнесуваат од слободната 
царинска зона, може да се бара кон увозната ца-
ринска декларација, покрај другите пропишани ис-
прави, да се поднесе и доказ за извршеното мерење 
во зоната. 

Ако стоките што се оцаринети во слободната 
царинска зона сукцесивно се изнесуваат од зоната 
и при тоа се утврди разлика во количеството, видот 
или квалитетот на стоките во однос на податоците 
од декларацијата, се постапува на следниот на-
дан: 

1) ако се утврди дека од зоната се изнесени 
помалку стоки отколку што е означено во увозната 
царинска декларација, царинскиот обврзник може 
да поднесе барање за измена на податоците во дек-
ларацијата, сообразно со член 271 од Царинскиот 
закон; 

2) ако се утврди дека од зоната се изнесуваат 
повеќе стоки отколку што е означено во увозната 
царинска декларација, разликата во количеството на 
стоките може да се изнесе од зоната само врз основа 
на дополнително поднесена увозна царинска дек-
ларација што гласи на таа разлика. 

При царинењето на јужно овошје, за кое е дого-
ворено квалитативно и квантитативно преземање во 
слободната царинска зона, се применува член 266 од 
Царинскиот закон, со тоа што конечните податоци 
за количеството на стоките се утврдуваат врз ос-
нова на докази за фактично доставените количества 
на стоки во зоната, под услов пребирањето на тоа 
овошје да се врши во зоната. 

Член 77е 
Ако царинарницата утврди разлика помеѓу по-

датоците во количеството на стоките од исправите 
врз основа на кои стоките се сместени во слободна-
та царинска зона и податоците утврдени во постап-
ката на царинењето, ќе ја признае разликата во 
количество на стоките што претставува растур, лом, 
расипување, нечистотија, кало или која и да било 
разлика што се јавува како последица на транспор-
тот, односно лежењето на стоките во зоната (коро-
зија, влага и ел.), ако нема употребна вредност. 

Член 77ж 
При изнесувањето на стоките од слободната ца-

ринска зона, евиденцијата за работењето во слобод-
ната царинска зона се раздолжува врз основа на 
царинската декларација, односно врз основа на ис-
правата за искладирање, на која е означен бројот на 
декларацијата и која ја заверила царинарницата. 
Еден примерок од исправата за парадирањето ос-
танува во евиденцијта, а еден примерок задржува 
царинскиот работник на излезот од зоната и го ос-
тава според бројот на декларацијата. Врз основа 
на исправите на пекла дирање, царинарницата ги 
контролира видот и количеството на стоките шт<Ј 
се изнесуваат од зоната. 

За стоките што се експедираат од слободната 
царинска зона во директна манипулација, исправата 
за изнесување на стоките од зоната ја издава ов-
ластената шпедиција, односно застапникот на увоз-
никот. 

Член 77з 
Погрешно пополнетите или од други причини не-

употребливите картички се поништуваат записнички, 
под царински надзор. 

Член 77ѕ 
Ако по изнесувањето на стоките од слободната 

царинска зона и раздолжување^ на евиденцијата 
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за работењето во слободната царинска зон^ врз 
ренова на податоците од царинските исправи на 
подрачјето на зоната се најде вишок на стоки, се 
Постапува на следниот начин: 

1) ако се во прашање домашни стоки оцаринети 
за извоз, основачот на зоната е должан за вишокот 
на стоките да го извести извозникот и царинар-
ницата. Ако извозникот нема намера да го преземе 
вишокот на стоките, основачот на зоната е должен 
стоките да иг ги отстапи на царинарницата на сло-
бодно располагање; 

2) ако се во прашање увозни стоки или стоки 
во провоз, тие можат да се вратат во странство, 
да ft се предадат на царинарницата зари ди продажба, 
или да се оцаринат за увоз, 

3) ако се во прашање стоки за кои не може да 
се утврди од кои пратки потекнуваат, основачот на 
воната е должен во рок од 15 дена од денот кога е 
утврдено дека стоките се наоѓаат во зоната, да ft 
ги пријави стоките на царинарницата и да ги еви-
дентира. На барање од основачот царинарницата 
Може да одобри таквите стоки да се вратат во стран-
ство. 

Основачот на слободната царинска зона е дол-
жен најмалку еднаш годишно да изврши инвентар 
за состојбата на стоките во слободната царинска 
зона и да го спореди со податоците од евиденцијата 
за работењето во слободната царинска зона. 

Член 77и 
Со оглед на определените специфичности на 

одделни слободни царински зони, царинарницата и 
основачот на зоната можат^ да изработат техничко 
упатство со кое поблиску ќе ја пропишат постап-
ката со стоките што се увезуваат, извезуваат или 
провозуваат преку зоната, во согласност со Царин-
скиот закон и со одредбите од овој правилник." 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ", освен одредбите на член 68 
ст. 3 и 4 кои влегуваат во сила по истекот на шест 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. 01-01Д-3874/1 
8 март 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за царини, 

Кемал Тарабар, е. р. 

304. 

Врз основа на член 137 од Законот за основите 
на системите за врски („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/74 и 29/77), директорот на Сојузната управа за 
ра диов реки пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на 

работа на радиостаниците по нивното поставување, а 
пред пуштањето во редовна работа (пробна работа), 
работата на радиостаниците заради испитување, ис« 

тражување и прикажување на нивните технички 
квалитети (експериментална работа) и редовната ра-
бота на радиостаниците.. 

Член 2 
Ако со овој правилник не е определено поинаку, 

врз воспоставувањето, одржувањето и прекинување-
то на радиоврската, водењето на дневник за рабо-
тата на радиостаниците во поморството, воздухо-
пловството и радио-телеграфскиот и радио-телефон-
скиот сообраќај во системот за врски на ЈПТТ, како 
и врз работата на радиостаниците во служба на ра-
диолокацијата, радиогониомтеријата и радиофаро-
вите се применуваат одредбите од Меѓународниот 
правилник за радиосообраќајот. 

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на 
радиостаниците од член 58 став 3 и член 59 на Зако-
нот за основите на системите за врски. 

II Пробна работа 

Член 3 
По поставувањето, а пред пуштањето во редовна 

работа на радиостаницата, се врши техничка проба 
на работата на радиостаницата заради испитување 
на нејзините технички карактеристики и обезбеду-
вање на нејзината непречена работа и функциони-
рање. За време на пробната работа радиостаницата 
ја започнува работата со изговарање на зборот: „Ов-
де", со соопштување на својот повикувачки знак и 
со изговарање на зборовите: „Вршиме технички про-
би". Потоа се емитуваат броевите и најнужните сооп-
штенија, со кои се утврдуваат чујноста, досегот и 
се регистрираат евентуални пречки. Зборовите: „Вр-
шиме технички проби" мораат да се повторуваат се-
кои 10 минути. 

Радиодифузните станици можат да емитуваат 
програма наместо броеви, со тоа што зборовите: „Вр-
шиме технички проби" мораат да се повторуваат 
секои 30 минути. 

Пробната работа на радиостаницата не може да 
трае подолго од 30 дена. По исклучок, пробната 
работа на радиодифузните и телевизиските станици, 
чија израчена сила преминува 10 kW може да трае 
најдолго 3 месеци. 

Одредбите од овој член не се однесуваат на ра-
диорелејните станици и радиодифузните и телеви-
зиските претворани. 

III. Испитување, истражување и прикажување на 
техничките квалитети на радиостаниците 

Член 4 
Радиостаницата што работи со цел за испитување, 

истражување и прикажување на техничките квали-
тети не смее да емитува соопштенија кои се однесу-
ваат на дејноста на организации на здружен труд 
или други организации, односно органи на кои им( 
припаѓа радиомрежата во која работи таа радио-
станица. 

Радиостаницата ја започнува работата со изгова-
рање на зборот: „Овде", со соопштување на својот 
повикувачки знак и со изговарање на зборовите: 
„Вршиме испитување и прикажување на техничките 
квалитети на радиостаницата". По тоа, се емитуваат 
броевите и најнеопходните соопштенија со кои се 
врши прикажување на техничките квалитети на ра-
диостаницата. Зборовите: „Вршиме испитување и 
прикажување на техничките квалитети на радио-
станицата" мораат да се повторуваат секои 10 минути. 

Ако на радиостаницата се вршат мерења заради 
Испитувања на нејзините технички квалитети, та* 
вата радиостаница, по правило, работи со вештачко 
оптоварување. 
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Работата на радиостаницата, со цел за испиту-
вање, истражување и прикажување на техничките 
квалитети, не може да трае подолго од 30 дена. 

IV. Редовна работа на радиостаниците 

Член 5 
По поставувањето на радиостаницата, истекот на 

пробната работа и извршениот технички преглед, ра-
диостаницата" ја започнува редовната работа за це-
лите за кои е и поставена. 

Радиостаницата ја започнува работата со изго-
варање на зборот: „Овде", со соопштување на својот 
повикувачки знак, потоа повикувачкиот знак на ра-
диостаницата со која има намера да воспостави ра-
диоврска, потем што емитува соопштенија поради 
кои воспоставила радиоврска. 

За воспоставување радиотелеграфска врска, ра-
диостаницата го емитува повикувачкиот знак на ра-
диостаницата со која има намера да воспостави ра-
диоврска, потоа знакот: „DE" и го соопштува својот 
повикувачки знак, потем што ги емитува соопште-
нијата заради кои воспоставила радиотелеграфска 
врска. 

Секоја радиостаница пред почетокот на работата 
и по завршетокот на работата е должна да се иден-
тификува со својот повикувачки знак. 

Радиодифузната станица ја започнува работата 
Со изговарање на зборот: „Овде" и со соопштување 
на својот повикувачки знак, потем што преминува 
иа емитување на програмата. 

Член 6 
Одржувањето на радиоврска се врши наизменич-

но со размена на соопштенијата помеѓу радиостани-
ците. Тие соопштенија мораат да бидат кратки и јас-
ни и без Непотребни повторувања. 

Да се емитуваат можат само сошптенија што се 
(однесуваат на дејноста на организација на здружен 
|руд или друга организација, односно органот на кој 
му припаѓа радиостаницата. 

При преминот од предавање врз прием на сооп-
штенија, радиотелефонската станица го емитува збо-
рот: „Прием", а радиотелеграфската станица — зна-
кот: „К". 

Член 7 
По завршената размена на соопштенијата, ра-

диостаницата што прва воспоставила радио-врека, 
Се идентификува со својот повикувачки знак и ја 
објавува радиоврската со изговарање на зборовите: 
„Крај на работата" — ако одјавувањето го врши ра-
диотелефонска станица, односно со знакот: „ЅК" — 
ако објавувањето го врши радиотелеграфска станица. 

Член 8 
Кога радиостаница ќе прими знаци на опасност, 

итност или безбедност, без оглед од каде доаѓа, е 
должна веднаш да го прекине емитувањето на про-
грамата односно на сопштенијата и да постапи спо-
ред упатството од радиостаницата што емитува зна-
лци на опасност, итност или безбедност, во согласност 
со одредбите од Меѓународниот правилник за радио-
сообраќајот. 

Член 9 
Соопштенијата што не се однесуваат на дејноста 

на имателот на радиостаницата не смеат да се ко-
ристат, бележат или соопштуваат на трети лица, ос-
вен соопштенијата за опасност и за безбедност. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува 
»а соопштенијата што се наменети за општ прием. 

Член 10 
Радиостаница може да работи само на фреквен-

цијата што и е доделена во дозволата за работа. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, во случај на елементарни или други непогоди, 
спасување и заштита на човечки животи, радиоста-
ница може да работи и на фреквенција што не и 
е доделена, но само додека трае таа состојба. 

Член 11 
Ако радиостаница пренесува соопштение кое спо-

ред самоуправните општи акти на организацијата на 
здружен труд претставува деловна тајна, имателот 
на радиостаница може, по одобрение од органот над-
лежен за внатрешни работи, да користи сопствени 
шифри, слогови, кодови, односно кратенки. 

Член 12 
Радиостаницата мора да се одржува така што си-

те технички параметри да бидат во границите на 
дозволените отстапувања кои за определен вид ра-
диостаници и радиослужби. се предвидени со посеб-
ни прописи донесени врз основа на член 136 од За-
конот за основите на системите за врски, како и од-
редбите на Меѓународниот правилник за радиосоо-
браќајот. 

Член 13 
За одделни видови радиостаници, определени со 

овој правилник, се води дневник на работата, и тоа 
на следниот начин: 

1) во дневникот за работа на радиотелеграфска и 
радиотелефонска станица во кои радиооператорот са-
мостојно врши работи врз основа на овластување, се 
запишуваат следните податоци: датум PI час на поче-
токот и завршетокот на работата, односно предава-
њето и приемот на соопштенијата, повикувачкиот 
знак на радиостаницата на која к е предадено сооп-
штението, односно од која е примено соопштението, 
кратка содржина на соопштението и потпис на ра-
диооператерот. Во дневникот за работа се запишу-
ваат и евентуални забелешки; 

2) во дневникот за работа на радиодифузна ста-
ница се запишуваат податоците: назив на емисијата, 
време на почетокот и завршетокот на емитувањето, 
потпис на дежурното лице под чие раководство е 
вршено емитувањето и, по потреба, евинтуални за-
белешки. 

Дневниците за работа од став 1 на овој член се 
водат врз обрасците бр. 1 и 2, што се отпечатени кон 
овој правилник и се негов составен дел. 

V. Завршни одредби 

Член 14 
Со денот' на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за рабо-
тата на радиостаниците („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/71). 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето ва „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 06-2701/1 
28 март 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

радиоврска 
Љубомир Дуловиќ, е. р. 

Страна 490 — Број 17 
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305. 

Врз основа на член 4 од Законот за постојаните 
средства на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно ра-
звиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33'76), со согласност од републиките и 
автономните покраини, Собранието на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини, на седницата од 28 февруари 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА 
ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИ-
ОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

КРАИНИ ЗА 1976 ГОДИНА 

1. Постојаните средства на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-

пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини се утврдуваат за 1976 година 
следните износи: 

— во милиони динари —» 
СР Босна и Херцеговина 1.220,6 
СР Македонија 528,6 
СР Словенија 1.742,4 
СР Србија, без 

2.288,6 автономните покраини 2.288,6 
СР Хрватска 2.652,5 
СР Црна Гора 179,5 
САП Војводина 1.041,9 
САП Косово 176,9 

Вкупно: 9.831,0 

2. Разликата помеѓу годишниот износ на посто-
јаните средства утврдени со оваа одлука и износи-
те уплатени на име аконтација на постојаните 
средства за 1978 година, ќе ја уплатат републиките 
и автономните покраини во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Образец бр, 1 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

02 бр. 27/18-78 
28 февруари 1978 година 

Белград 

Фонд на Федерацијата за кредитирање на побрзи-
от развој на стопански недоволно развиените ре-

публики и автономни покраини 

Директор на Фондот, .Претседател 
д-р Зеки на Собранието на Фондот, 

Бејтулаху, е. р. Бранислав Пенезиќ, е. р. 

306. 

Л И С Т И 
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИ-

ОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ*) 

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор 
И отповик на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ {„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78), 
Комисијата за избор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор ги објавува листите на кандидатите за 
Делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
бд социјалистичките републики, потврдени од страна 
на соодветната републичка изборна комисија, и тоа: 

I. ЛИСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА 

1. Андриќ Радмило, роден на 31. V 1926 година, 
општествено-политички работник, Србин, член на 
делегацијата на Месната заедница Лука I Мостар 

2. Башкот Бошко, роден на 4. I 1922 година, оп-
штествено-политички работник, Србин, член на де-
легацијата на Републичката конференција на CCFH 
на БиХ 

3. Билан Стипо, роден на 9. I 1922 година, опште-
ствено-политички работник, Хрват, член на делега-
цијата на Републичката конференција на ССРН на 
БиХ 

4. Диздаревиќ Нијаз, роден на 13. XI 1920 година, 
општествено-политички работник, Муслиман, член на 
делегацијата ЦК на СК на БиХ 

5. Требо Мухамед, роден на 28. XI 1916 година, оп-
штествено-политички работник, Муслиман, член на 
делегацијата на Месната заедница Трг на ослободу-
вањето на Сараево 

6. ХасанбеговиК Мурат, роден на 5. VII 1934 го-
дина, КВ бравар, Муслиман, член на делегацијата 
на ООЗТ ШИП „Маглиќ" Фоча 

7. Хазнадар Разија, родена на 20 XI 1938 година, 
дипломиран инженер по агрономија, Муслиманка, 
член на делегацијата на Месната заедница Мејдан 
Бања Лука 

8. Јуришиќ Анте, роден на 3. VII 1925 година, ма-
шински техничар, Хрват ,член на делегацијата на 
ООЗТ „Енергоопскрба" Коњиц РО „Игман" Коњиц 

9. Капор Момир, роден на 13. II 1918 година, оп-
штествено-политички работник, Србин, член на 
делегацијата на Месната заедница Трг на ослободу-
вањето на Сараево 

10. Колак Руди, роден на 4. XI 1918 година, оп-
што е тв е но-пол и т ички работник, Хрват, член на де-
легацијата на ЦК на СК на БиХ 

*) Листите на кандидатите за делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ од другите сопи i артистички 
републики и автономни покраини ice бидат објавени во 
Наредниот ^рој на „Службен лист на СФРЈ", 

11. Кондиќ Вукашин, роден на 17. V 1940 година, 
дипломиран инженер по технологија, Србин, член на 
делегацијата на ООЗТ Фабрика за целулоза Приедор 

12. Лиздек Бранко, роден на 25. X 1925 година, 
земјоделец, Србин, член на делегацијата на коопе-
рантите на ООЗТ Сточар, Мокро, Пале 

13. Лончар Саво, роден на 20. VII 1939 година, ди-
пломиран инженер по технологија, Србин, член на 
делегацијата на ООЗТ „Пољоиндустрија" Драксениќ, 
Босанска Дубица 

14. Лукежиќ Антун, роден на 27. II 1927 година, 
генерал-мајор, Хрват, член на делегацијата на воору-
жените сили на СФРЈ 

15. Машиќ Изет, роден на 11. IX 1936 година, ин-
женер, Муслиман, член на делегацијата на ОЗТ „По-
бједа" Горажде 

16. Малиновиќ Осман, роден на 2. VIII 1927 го-
дина, КВ работник, Муслиман, член на делегацијата 
на ООЗТ Примарна преработка на дрво на РО „Ја-
хорина" Средње, Илијаш 

17. Метер Јосип, роден на 1. XI 1927 година, ВК 
работник, Хрват, член на делегацијата на ОЗТ „Гуро 
Салај" Мостар 

18. Ненадиќ Бранка, родена на 17. IV 1951 година, 
лекар, Србинка, член на делегацијата на Домот на 
здравјето Босанско Грахово 

19. Прањиќ Михо, роден на 16. XII 1927 година, 
ВК работник, Хрват, член на делегацијата на Руд-
никот за јаглен „Букиње" Тузла 

20. Селимовиќ Невепка, родена на 7. XI 1936 го-
дина, општествено-политички работник, Србинка, 
член на делегацијата на Републичката конференции 
ја на ССРН на БиХ 

21. Скопљаковиќ Асим, роден на 24. I 1939 годи-
на, дипломиран инженер по шумарство, Муслиман, 
член на делегацијата на ООЗТ „Јадар" РО „Бирач" 
Зворник 

22. Тескереџиќ Фикрет, роден на 21. VII 1934 го-
дина, електроинженер, Муслиман, член на делега-
цијата на ОЗТ Електроопрема „Електропренос" Ново 
Сараево 

23. Ваљевчиќ Сафет, роден на 29. IX 1946 година, 
машински техничар, Муслиман, член на делегацијата 
на ООЗТ, Фабрика за намештај „Барда" Вишеград 

24. Жугиќ Решад, роден на 22. I 1947 година, ди-
пломиран инженер по металургија, Муслиман, член 
на делегацијата на ООЗТ Висока печка, Рудник и 
железарница Вареш 

25. Ќосиќ Влатко, роден на 16. VI 1935 година, 
општествено-политички работник, Хрват, член на де-
легацијата на Советот на Сојузот на синдикатите 
на БиХ 

26. Гаговиќ Рајко, роден на 29. V 1921 година, 
општествено-политички работник, Србин, член на 
делегацијата на Републичката конференција на 
ССРН на БиХ 

27. Лазаревиќ Јовица, роден на 10. И 1923 година, 
општествено-иолитички работник, Србин, член на де-
легацијата на Републичката конференција на ССРН 
на БИХ 

28. Вујовиќ Рајка, родена на 8. III 1933 година, 
дипломиран инженер по технологија, Србинка, член 
на делегацијата на ОЗТ Индустрија на алати Тре-
биње 

29. Месиховиќ Мунир, роден на 23. III 1928 годи-
на, општествено-политички работник, Муслиман, 
член на делегацијата на ЦК СК на БиХ 

30. Матиќ Радмила, родена на 21. XII 1925 годи-
на, општествено-политички работник, Србинка, член 
на делегацијата на ЦК на СК на БиХ 

II. ЛИСТА ПА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА: 

1. Јоже Божич, роден на 18. VI 1926 година, дипл. 
пол ито лог, Словенец, член на Делегацијата на Мес-
ната заедница Градишче, Љубљана 
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2. Мара Јеловшек, родена на 29. V 1934 година, 
учителка, по одделенска настава, Словенка, член на 
делегацијата на ООЗТ Словенијалес, Љубљана 

3. Јоже Лончарич, роден на 3. III 1930 година, 
правник .Словенец, член на Делегацијата на Месната 
заедница Шторе, Цел је 

4. Силва Север« родена на 13. I 1923 година, дипл. 
инж. по агрономија и професор по хемија, Словенка, 
член на Делегацијата на ООЗТ Школски центар Ај-
довшчина 

5. Руди Шепич, родев на 15. XII 1939 година, 
дипл. економист, Словенец, член на делегацијата на 
Месната заедница Подград, Илирска Бистрица, ра-
ботна организација ПЛАМА Подград 

6. Мајда Шкербиц, родена на 6. X 1928 година, 
дипл. економист и д-р на економските науки, Сло-
венка, член на Делегацијата на ООЗТ Висока еко-
номско-комерцијална школа во Марибор 

7. Руди Брегар, роден на 24. I 1926 година, дипл. 
политолог, Словенец, член на делегацијата на Мес-
ната заедница Згорња Шишка, Љубљана 

8. Миха Бришки, роден на 31. I 1933 година, дипл. 
инж. по машинство, Словенец, член на Делегацијата 
на Месната заедница Кочев је, работна организација 
ИТ АС, Кочевј е 

9. Петер Хаби јан, роден на 25. III 1939 година, 
инж. по организација на трудот, Словенец, член на 
Делегацијата на ООЗТ Фабрика за опрема за до-
маќинството Горње Белење 

10. Антон Капун, роден на 4. И 1932 година, ве-
теринар, Словенец, ООЗТ „Љутомерчан" Мешаница 
мочних крмил ;,Љутомер" 

11. Рајко Орешник, роден на 18. И 1940 година, 
дипл. економист. Словенец, член на Делегацијата на 
работната заедница на СОЗТ „ЕЛКОМ" Марибор 

12. Богдан Осолник, роден на 13. V 1920 година, 
правник, Словенец, член на Општествено-политич-
киот еообор на Собранието Ново Место 

13. Бојан Полак-Ст јеина, роден на 28. XI 1918 го-
дина, генерал-мајор, Словенец, член на Делегацијата 
на Месната заедница Ајдовшчина, Љубљана 

14. Јанез Рошкер, роден на 27. VII 1937 година, 
дипл. правник, Словенец, член на Општествено-по-
литичкиот собор на Собраниево на Општина Кршко 
фабрика за целулоза и хартија „Ѓуро Салај" Кршко 

15. Виктор Сеител, роден на 2. V 1932 година, 
правник, Словенец, член на Делегацијата на Един-
ствената работна организација „Градбено подјетје", 
Радле 

16. Драго Селигер, роден на 25. VIII1926 година, 
дипл. политолог, Словенец, член на Делегацијата на 
Месната заедница АЈдовшчина, Љубљана 

17. Јожица Драшковиќ, родена на 16. III 1937 го-
дина, правник, Словенка, член на Делегацијата на 
ООЗТ Петрохемија — ИН Нафта Лендава 

18. Ерика Фегуш, родена на 28. VII 1941 година, 
дипл. економист, Словенка, член на Делегацијата на 
ООЗТ ТГ А „Борис Кидрич" Кидричево 

19. Луцидан Стадина, роден на 21. VI 1939 година, 
дипл. економист, Словенец, членна Делегацијата на 
ООЗТ Општа пловидба Пиран 

20. Грацијан Шкрк, роден на 9. X 1925 година, ге-
нерална јор на ЈНА, Словенец, член на Делегација-
та на работната заедница на воена пошта, Љубљана 

21. Терезија Штефанчич, родена на 13. X 1936 го-
дина, дипл. инж. по агрономија, Словенка, член на 
Делегацијата на ООЗТ Фабрика за шеќер во изград-
ба, Ормож 

22. Јоже Турншек, роден на 19. III 1943 година, 
инж. по агрономија. Словенец член на Делегацијата 
ХМЕЗАД, ООЗТ Кооперација Жалец 

23. Соња Крашовец, родена на 30. I 1951 година, 
дипл. економист, Словенка, член на Делегацијата 
АЕРО Цел је 

24. Радо Ротер, роден на 27. IX 1929 година, дипл. 
политолог, Словенец, член на Делегацијата на Един-
ствената работна организација „Институт за економ-
ски истражувања", Љубљана 

25. Славко Залокар, роден на 28. VIII 1927 година, 
текстилен техничар, Словенец, член на Делегацијата 
на Единствената работна организација за одржување 
на станбени згради — Железничко господарство, 
Љубљана 

26. Миха Кошак, роден на 14. X 1932 година, дипл. 
инж. по металургија Словенец ,член на Делегацијата 
на ^Тесната заедница Бежиград, Љубљана, работна 
организација САТУРНУС Љубљана 

27. Ева Маглич, родена на 19. VII 1930 година, 
дипл. правник, Словенка, член на Делегацијата на 
работната заедница на Републичкиот секретаријат з& 
правосудство, организација на управата и буџет 

28. Мирко Пирнавер, роден на 11. V 1934 година, 
работник, Словенец, член на Делегацијата РЕК За-
савје — Трбовле, Засавски рудници, ООЗТ Рудар-
ско електро-машинско одржување 

29. Владо Јанжич, роден на 11. X 1936 година, 
дипл. политолог, Словенец, член на Делегацијата на 
работната заедница на ЦК на СК на Словенија 

30. Ела Улрих-Атена, родена на 10. И 1925 година, 
дипл. политолог, Словенка, член на Делегацијата на 
Месната заедница Камнице Марибор 

Бр. 160 
4 април 1978 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 

Претседател 
на Комисијата, 

Јосип Студии, е. р. 

307. 

Со цел за остварување и унапредување на ме-
ѓусебната соработка и координација на прашањата 
од заеднички интерес во воспитувањето и насочено-* 
то образование, а врз основа на член 56 став 2 од 
Уставот на СФРЈ, самоуправните интересни заед-
ници на воспитувањето и насоченото образование 
на социјалистичките републики и покраини од СФ1> 
Југославија склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА НА САМОУП-
РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ВОСПИ-
ТУВАЊЕТО И НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА 
СОЦШ АЛ ИСТОЧНИТЕ РЕПУБЛИКИ И ПОКРА-

ИНИ 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба самоуправните 

интересни заедници на воспитувањето и насоченото 
образование на социјалистичките републики и пок-
раини (во натамошниот текст: учесниците) ги утвр-
дуваат работите и задачите од заеднички интерес, 
го утврдуваат начинот на меѓусебната соработка во 
остварувањето на тие работи и задачи и другите 
прашања од значење за меѓусебната соработка. 

Член 2 
Како работи и задачи од заеднички интерес уче-

сниците ги утврдуваат: 
1) разгледувањето на проблематиката за праша-

њата на развојот и унапредувањето на системот на 
воспитувањето и насоченото образование; 

2) разгледувањето на заеднички прат Ј за 
реформата на средното и високото образование; 

3) соработката во изградбата на системот на пла-
нирање на воспитувањето и насоченото образование, 
особено во дефинирањето на заедничката мето до-
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логи ја на планирањето, на единствениот систем иа 
присобирана и обработка на податоци за кадров-
ските и образовните потреби на здружениот труд и 
за образовните капацитети; 

4) соработката и изградбата на системот на здру-
жување и слободна размена на трудот во воспитува-
њето и насоченото образование, особено во дефини-
рањето на критериумите за вреднување на придо-
несот на образованието во новосоздадената вредност 
на материјалното производство, поголемата продук-
тивност на вкупниот општествен труд и развојот на 
општеството во целост; 

5) соработката во изградбата и унапредувањето 
на системот на самоуправните интересни заедници 
на воспитувањето и насоченото образование; 

6) соработката со сојузните органи врз работите 
на планирањето на општествено-економокиот раз-
бој и учествувањето во подготвувањето на донесува-
њето на сојузни прописи од значење за воспитува-
њето и насоченото образование; 

7) договарањето за усогласувањето на капаци-
тетите за образование во стругате од заеднички ин-
терес на здружениот труд на повеќе републики и 
покраини; 

8) договарањето за решавање на проблемите 
околу школувањето на посетителите од една ре-
публика, односно покраина во образовните органи-
зации на подрачјето на други републики, односно 
покраини; 

9) соработката при договарањето за единствени 
основи за класификација (номенклатура) на зани-
мањето; 

10) договарањето за заедничките научноистра-
жувачки проекти и стручни работи врз разработ-
е л а на одделни проблеми во воспитувањето и насо-
ченото образование; 

11) постојаното меѓусебно информирање и раз-
мена на искуства од работата и дејствувањето на 
учесниците на Спогодбата; 

12) поттикнувањето на меѓурепубличко-пок-
раинската соработка на организациите на здружен 
труд, на сому правните интересни заедници и на дру-
гите организации и заедници во областа на воспи-
тувањето и насоченото образование; 

13) договарањето за меѓународната соработка од 
Значење за воспитувањето и насоченото образова-
ние; 

14) другите работи и задачи за кои ќе се дого-
ворат учесниците. 

Член 3 
Заради остварување на целите и задачите утвр-

дени со оваа спогодба учесниците основаат Сојуз 
на републичките и покраинските самоуправни ин-
тересни заедници на воспитувањето и насоченото 
образование (во натамошниот текст: Сојузот). 

Републичката односно покраинската самоуправ-
на интересна заедница на воспитувањето и насо-
ченото образование станува член на Сојузот со пот-
пишувањето на оваа спогодба. 

Член 4 
Сојузот лма права, обврски и одговорности 

спрема оваа спогодба, закон и Уставот на СФРЈ. 
Сојузот не може да учествува во правниот со-

обраќај, ниту во рамките на Сојузот можат да се 
воспоставуваат односи во стекнувањето на заеднич-
ки приход и заеднички доход ниту да формира 
Трајни средства на Сојузот. 

Сојузот го претставува претседателот на собра-
нието на членката, каде што е седиштето на Сојузот. 

Седиштето на Сојузот е наизменично во сед НАП-
ЕТО на членките и тоа според азбучниот ред на на-
зивите на републиките, односно покраините. 

Седиштето на Сојузот се менува секое полу-
|*одиште. 

Член 5 
Со работите на Сојузот управува Собранието. 
Собранието на Сојузот го сочинуваат делега-

циите на собранијата на сите членки. 
Секоја делегација ја сочинуваат 3 делегати. 
Составот на делегацијата може да се менува. 

Член 6 
Собранието на Сојузот особено: 
— ги разгледува прашањата од член 2 на оваа 

спогодба; * 
— донесува годишна програма за работата на 

Сојузот; 
— донесува деловник за својата работа; 
— основа одбори, комисии или други работни 

тела; 
— утврдува предлози на ставови, одлуки и зак-

лучоци за кои одлучуваат членките на Сојузот; 
— поведува постапка за склучување самоуп-

равни спогодби помеѓу членките на Сојузот, го сле-
ди текот на сомуправното спогодување, го утврду-
ва предлогот на самоуправната спогодба и го еле* 
ди остварувањето на склучените самоуправни спо-
годби; 

— врши и други работи што ќе му ги доверат 
членките на Сојузот. 

Член 7 
Собранието на Сојузот работи во седници. 
Работата на Собранието се засновува врз прип* 

ципот на целосна усогласеност на ставовите на де-
легациите. 

Делегатите и делегациите во Собранието работат? 
според насоките на самоуправните органи на член-
ките што ги делегирале. 

Член 8 
Седниците на Собранието на Сојузот ги свикува 

претседателот на собранието на членката каде што 
се наоѓа седиштето на Сојузот врз основа на прог-
рамата на работа на Сојузот, врз основа на договор 
од претходната седница или на предлог од која и 
да било членка со претходна консултација со дру-
гите членки. 

Со работата на седницата раководи претседа-
вачот што се избира од составот на делегациите на 
членките чиј претседател на собранието е свикувај 
на седницата. 

Член 9 
Во врска со подготвувањата на седниците на 

Собранието на Сојузот и со спроведувањето на дого-
ворените ставови и заклучоци на Собранието прет-
седевачот може да свикува состаноци на претседа-
телите на сите делегации. 

Член 10 
За разгледување на одделни прашања и за под-

готвување на определени материјали Собранието на 
Сојузот може да основа привремени помошни работ-
ни тела — одбори или комисии. 

Состовот и задачите на помошните работни тела" 
се утврдуваат со одлука за нивното основање. 

Член И 
Секретарите на членките го сочинуваат Стрзгч-

ниот совет на Сојузот. 
Стручниот совет учествува во подготвувањето 

на седниците на Собранието на Сојузот. 
Со работата на стручниот совет раководи секре-

тарот на членката каде што е седиштето на Соју-
зот. 

Во работата на Собранието на Сојузот учеству-
ваат секретарите на членките. 
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Член 12 
Стручните и административно-техшгчките ргбо-

ти на Сојузот ги врши Стручна!а служба на член-
ката каде што е седиштето на Сојузот, и тоа на 
свој трошок. 

Член 13 
Секоја членка на Сојузот ги поднесува трошо-

ците за учествување на своите делегати, односно 
членови во органите и работните тела на Сојузот. 

Трошоците на одржувањето на седница на ор-
ганите и работните тела на Сојузот ги поднесува 
членката каде што е седиштето на Сојузот. 

Член 14 
Оваа самоуправна спогодба се смета како склу-

чена кога ќе ја усвојат собранијата на сите репуб-
лички и покраински самоуправни интересни заед-
ници на воспитувањето и насоченото образование и 
кога ќе ја потпишат нивните овластени претставни-
ци. 

Самоуправната спогодба се објавува во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 1/78 
3 март 1978 година 

Стубичке Топлице 

За Сојузот на самотног в пите 
интересни заедници 

на насоченото обпрзование 
и воспитување на СР Босна 

и Херцеговина, 
д-р Мурис Османагић, е. р. 
претседател на колегијалниот 
работоводен орган на Сојузот 

За Републичката caMoynDaBHa 
интересна заедница 

на насоченото ободов а ние 
на СР Црна Топа, 

Светозар Ранчевиќ, е. р. 
заменик-ггретседател на 

Извршниот одбор на 
Собранието 

За Републичката самоуправна 
интересна заедница 
на воспитувањето и 

насоченото образование на 
СР Хрватска, 

д-р Борис Торник, е. р. 
заменик-претседател на 

Собранието 

За Покраинската 
самоуправна интересна 

заеднина на образованието и 
воспитувањето на Косово, 

Велибор Влаиќ, е. р. 
претседател на Собранието 

За Општата заедница на 
образованието, Скопје 

Димитар Бендевски, е. р. 
претседател на Извршниот 

одбор на Собранието 

За Заедницата на 
образованието на Словенија, 

Љубљана 
Франц Бранисељ, е. р. 

претседател на Собранието 

За Заедницата на насоченото 
образование за територијата 

на СР Србија, 
Петар Скачков, е. р. 

претседател на Собранието 

За Самоуправната интересна 
заедница за насоченото 

образование на 
САП Војводина, 

Јосип Видановиќ, е. р. 
претседател на Собранието 

308. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЗ-

БЕСТНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 7 септември 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за азбестни производи, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд да можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат и 
тоа за: 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение број 3714 од 30 март 1978 
година. 

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

Претставници на производителите: „Азбест" — 
Плоче, „Донит" — Медводе, „Унис-Ферос" — 
Сребреница и ФИАЗ — Прокупле. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: ТАМ 
— Марибор, „14 Октобар" — Крушевац, „КРОН" 
— Белград, „21 Мај", — Белград, ТОМОС — Ко-
пер, ИТАС — Кочев је, ИМВ — Ново Место, 
„Агроопрема" — Белград, ^Југоауто" — Белград, 

А гровој волина" — Нови Сад, „Унис-Комерц" — 
Сараево, „Механизација" — Приштина, „Ауто-
македонија" — Скопје, „Технохемија" — Бел-
град, „Млиноопскрба" Загреб, „Аутохрватска" 
— Загреб, ј у г о ц е н т а р " — Загреб, „Агротехни-
ка" — Загреб, „Бродомеркур" — Сплит, „Бротп-
материјал" — Риека, „Пољоопрема" — Сараево, 
„Коснаауто" — Сараево, „Фероелектро" — Са-
раево, ..Словенијаавто" — Љубљана, ,.Астпа" —• 
Љубљана, „Развитак" — Метковиќ и „Тргоа^то" 
— Копер. 
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309. 

Брз основа на член 22 од Закону: за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ЛИМЕ-
НИ ЧЛЕНОВИ И ОРМАНИ, БЕЗ ОПРЕМА И НА 

ЛИМЕНИ ЧЛЕНОВИ СО ОПРЕМА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 30 јуни 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за лимени членови и ормани, без опрема 
и за лимени членови со опрема, со тоа што произво-
дителските организации на здружен труд до мажот 
своите затечени продажни цени, при постојните усло-
ви на продажбата, да ги зголемат така што највисо-
ките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин./парче 
1) член В-1 214 
2) член U-1 251 
3) член ИВ К-2 262 
4) член RO-1 584 

За други типови членови и ормани цените се 
утврдени во ценовниците што се составен дел на 
Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност- Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 2553 од 17 март 1978 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: ЕМПА — 
Алексинац, ИМП — Љубљана, „Блинд" — Ва-
љево, „Електроосијек" — Осиек и „Електролоз-
ница" — Лозница. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 ку-
пувачи-потрошувачи, потписници на спогодбата. 

310. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ФЕР-

МЕНТИРАН ТУТУН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 14 март 1978 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за ферментиран тутун, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
што се занимаваат со производителство, откуп и 
обработка на тутун да можат своите затечени про-
дажни цени за ферментиран тутун, при постојните 

услови на продажбата да ги зголемат во просек до 
4,36 /̂о, а според Ценовникот што е составен дел на 
спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 1501 од 3 април 1978 
година. 

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

Претставници на производителите: 24 произво-
дители потписници на спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 
купувачи-потрошувачи, потписници на спогод-
бата. 

311. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИН-
СТРУМЕНТИ ЗА ПНЕВМАТСКА КОНТРОЛА, ПО-
КАЖУВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ ГО-

ЛЕМИНИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 19 мај 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за инструменти за пневматска контро-
ла, покажување и регулација на физички големини, 
со тоа што производителските организации на здру-
жен труд да можат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат во просек до 9%. а според Ценовникот што 
е составен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1*на оваа спогодба ќе т 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 1886 од 20 март 1978 
година. 

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

Претставник на производителот: Фабрика пре-
цизних инструмената, опреме и аутоматски* 
уреѓаја „Телеоптик" — Земун. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-ч 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат 
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Од СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Барбир Милоша Перо, Бонић Фрање Станко, 
Брлек-Јануш Стјепана Јулијана, Бунчић Танасије 
Станко, Бутковић Грге Винко, Циндрић Јуре Жељ-
ко, Цвитковић-Бижић Милана Милица, Добринић 
Стјепана Звонимир; Ђермановић Стеве Душко, Екарт 
Ивана Иван, Гаспић Антуна Кармело, Кнежевић 
Луке Марко, Кошец Јурај а Јурај, Маркиш Јована 
Милош, Мишковић-Богдановић Стојана Даница, 
Подгорски Винка Ивица. Пофак Стјепана Владимир, 
Поштић Ристе Стеван, Спливало Луке Никола, Шка-
рица Ивана Бранко, Трбојевић-Драгичевић Петра 
Савета, Вдовић Габра Игнац, Вучетић Петра Томи-
слав, Вучић Ивана Анте, Вуга Гл иге Михал ло, Вуја-
ковић-Обрадовић Милана Милка, Вук Стјепана Јо-
сип, Зељковић Марка Милан; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ваљак Дамјана Симо, Бедековић Вида Бранко, 
Белић Љубе Љубо, Бошњак Михајла мр Милојко, 
Божеглав-Клепац Фрање Марија, Добре Лазе Ни-
кола, Добрић Крсте Марко, Драгој ловић Ивана 
Ђука, Драксл ер-Деспот Шиме Мара, Ерцеговић 
Илије Саво, Ешкић-Ђукић Ахмеда Мирза, Фијан 
Мате Иван, Главић Луке Бранко, Илић Боже Милан, 
Јокић Ђуре Раде, Јововић-Ковачевић Радосава Ва-
сиљка, Калински Игнаца Ладислав, Ковачевић-Ву-
четић Николе Нада; 

Крајновић Николе Матија, Лукић Раде Перо, 
Мандић Стевана Илија, Манојловић Илије Михајло, 
Марчић Миленка Љубе, Миљуш Јована Никола, 
Мишковић-Богдановић Стојана Даница, Никшић 
Стевана Богдан, Нинченић Николе Никола, Орловић 
Николе Абрам, Педишић Вице Винко, Перица Шиме 
Анте, Петковић Раде Цвјетко, Пилижота-Ерок Јуре 
бора. Пластић Стојана Мате, Пригорац Јанка Иван, 
Рајић Марка Јаков, Ракић Душана Миленко, Рекић-
-Хајзер Ивана Аница, Родић Дмитра Перо, Сакић 
Мартина Марко, Савић Анте Анте, Стринека Стојана 
Перо. Шапоња Томе Стеван, Тетпа Душана Илија, 
Тепша Јована Вељко, Трамшек Игње Мелхиор, Три-
кић Стевана Никола, Трнинић Станка Спасенија, 
Усеновић Јована Миленко, Вељача Ђуре Илија, Ви-
дић Томе Бошко, Вранковић Илије Илија, Братко-
вић Николе Мирко, Вучковић Лазе Марко, Заловић 
Пашка Јосип, Занетић Николе Јосо, Зјачић Васе 
Никола, Зорић Марка Младен; 

— за покажана лична храброст во борбата пра-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Бијелић Стевана Илија, Чакара Стојана Мишо, 
Мишховић-Богдаиовић Стојана Даница; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алфиревић Јерка Станко, Арбутина Миле Пе-
тар, Белас Кузме Анте, Буча Јакова Иван, Дусман 
Фабио Федерицо, Фабулић Шиме Фрањо, Гостл Јо-
сипа Нада, Грачанин Гојка Милош, Гретић-Новак 
Александра Емилија, Гвоздић Миле Милојко, Јанић 
Косте Богдан, Јуршић Јосипа Људевит, Капетановић 
Шиме Анте, Карабогдан Имбре Ката, Кардаш Ма-
рија Стјепан, Киригин Метода Божидар, Кондић 
Саве Милош, Костић Глигорија Лазо, Лањи Фрање 
Фрањо, Маргетић Мате Фрањо, Модрић Јосипа 
Божо, Пантар Антуна Фрањо, Павлетић Ивана 
Ивица, Пергер Фрање Владимир; 

Поје Фрање Дражен, Посавец Ивана Ловро, 
Пругинић Петра Павао, Радовић Стевана Илија, Ру-
кавима-Маринић Славка Славица, Руње Јакоба 
Бранко, Сладе Младена Иво, Шренгер Алберта 
Жељко, Шупраха Ивана Фрањо, Трбић Николе Пајо, 
Вањак Аугустина Шиме, Вукадиновић Живка Ми-
лош; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со ко-
ја се придонесува кон општиот напредак на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бартол Јосипа Мирко, Бартолић-Белчић Ивана 
Љубица, Баста ја Стојана Драган, Фићко Мије Мар-
тин, Глатз Ивана Иван, Хавидић Мије Винко, Ко-
мадина Саве Васо, Лацмановић Павла Јанко, Мале-
новић Фрање Дорица, Модрушан Мартина Мартин, 
Мукић Вида Фрањо, Напрта Петра Милан, Петрач 
Ивана Младен, Петричевић-Сиришчевић Каје Тонка, 
Пилић- Бабић Ловре Злата, евалина Јосипа Стипан, 
Шваић Јанка Иван, Трубан Симе Милка, Винчић 
Павла Саво, Враговић-Видичек Стјепана Зорица, 
Вучићевић Лазе Дамјан, Зечевић Јована Петар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бај ловић Васиља Ђуро, Бакић Јована Саво, 
Ваљак Саве Светозар, Банић Вује Предраг, Баралић 
Јосе Иван, Баралић Петра Мате, Барић Ивана 
Драгутин, Беговић Милоша Никола, Боговић Игнаца 
Петар, Боровец Марка Јосип, Боршић-Врањичар 
Николе Барица, Бошковић Тоше Војин, Брнић-Јак-
шић Јосипа Лиза, Цар Леополда Мирко, Цер јан Томе 
Стјепан, Чанаглић Милана Милован, Дасовић Фра-
ње Илија, Дојчић Ивана Јосип, Дрча Кузмана Лазо, 
Дукић Душана Лука, Дукић Јована Петар, Фиолић 
Андрије Марија, Фитнић-Радаковић Петра Милка, 
Груић Јована Никола, Тулић Крсте Марко, Гузић 
Миле Душан, Гузић Анте Гојко, Хорват Јосипа Јо-
сип, Хорват-Петрановић Ивана Нада, Инић Душана 
Лазо, Иванишевић Дмитра Душан, Иванишевић Вује 
Живко, Ивановић Томе Паво, Ившан Јанка Ловро, 
Јамбрец Вјекослава Никола; 

Јекић-Мартиновић Милана Драгица, Јокић Саве 
Душан, Јокић Николе Обрад, Кларица Јакова Иван, 
Кларина Фране Јуре, Кларица Јакова Шиме, Клау-
жер-Иванковић Александра Јосипа, Кнежевић Или-
је Лазо, Ковачић Јосипа Игнац, Краљевић Мате 
Шиме. Крањец Ивана Стјепан, Крпина Николе Анте, 
Круљац Јове Софија, Лехки Јеролима Андрија, Ле-
жајић Владе Ђуро, Лисица Мате Анте, Љиљак-Би-
јелић Стевана Драгиња, Мачак Уроша Ђуро, Мачак 
Прокопа Миливој, Маричић-Петровић Николе Сми-
ља, Матић Андрије Лука, Матић Радивоја Михајлу 
Матић Душана Петар, Матић Ђуре Радивој, Матија* 
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шевић Лазе Ана, Микелич Шпире Иван, Милета 
Мартина Иван, Милошевић Живорада Живадин, 
Миражић Недељка Божица, Мирт Драгице Стани-
слав, Морић Марка Иван, Муњес Илије Бранко, Му-
њес-Морић Ивана Милка, Нешковић Ђуре Ђуро, 
Новаковић Стјепана Младен, Орбанић Пашквала 
Јакоб. Паклар Јована Милош, Париповић Милоша 
Милена, Пелајић-Кучић Луке Драгица, Перош Крсте 
Миланко; 

Пешут Драгана Драгутин, Петричић Ивана Мла-
ден, Продановић Максима Немања, Радмановић 
Гаврила Петар, Радовић Васе Љубица, Ракић Ти-
хомира Борислав, Рашковић-Зец Душана B.iepa, 
Сцарпа-Видас Казимира Ђурђица, Секулић Ђуре 
Милош, Симић-Преча ница Николе Милка. Станисав-
љеЕић Данила Жељко, Станишић Ивана Иван. Сте-
фановски Мане Анђа. Стегњаић Петра Ђуро. Ша-
поња Ђуре Душан, Шимошић Паве Шимо, Ивеко-
вић Луке Душан, Штимац Антуна Јулијана, Шуман-
- Јагић Ивана Анкица ИГурина Блажа Чедомил, 
Тадић Марка Роко Тадић Анте Шиме. Терлепић 
Мартина Томо. Тинтор-Боплевић Петра Зора. То-
доровић Шпире Јовица. Тополовец-Цукман Јанка 
Аница. Товрлажа Јанка ВОЈИН, Треурсић Анте Вин-
ко, Тврдић Анте Ратомир. Вацек Винка Винко, Ви-
дан Дује Бранко. Видовић Марка Петар, Властелица 
Ивана Далибор, Вођинац Павла Марила, Вртача 
Ђуре Сава, Вучковић-Миличевић Милана Ана Ву-
конић Јосипа Никола. Вулетић-Макијенко Јакоба 
Јулка, Зечевић Николе Миле, Зохил Крајцар Јакоба 
Марица; 

Зорица Byie Никола, Звездић Мавре Славко, 
Жанетић Ивана Никола, Жирош Филипа Винко; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
и концепцијата на општонародната одбрана и за ус-
песи во подигањето на военостручното знаење и бор-
бената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Рудец Петра Фране; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић Јанка Мирко, Адамовић Манојла 
Љубан, Акшија Виктора Никола. Андришић Томе 
Ђука, Бенчек-Гмајнић Јосипа Марица, Бестић Ива-
на Анкица, Биондић Милана Славко, Бјелановић 
Бошка Лука, Блумл-Скочић Ивана Ема, Бојанић 
Рајка Душан, Бошњак Јосипа Паво, Братковић 
Ђуре Рудолф, Брдар Спасоје Владимир, Бребер 
Славка Драгутин, Бродарац Пере Вема, Цапар Стје-
пана Радивој, Папић Петра Јуре, Церех Андрије Ан-
дрија. Цергољ Леона Јосип, Цревар Милана Душан, 
Цупаћ Боже Станко, Чоп-Клобучар Михе Францика, 
Чоп Михе Ивка, Човић Анте Драгоје; 

Ћа ла Р1ве Лука, Лековић Илије Мирко, Делалић 
Ђуре Ђуро, Демерџиев Васила Никола, Дежић Томе 
Мијо, Драгојевић Ловре Стјепан, Џанко Анте Грга, 
Ђери Ивана Зорко, Ђурђевић Петра Миле, Ђурђе-
вић-Лукетић Јуре Милка, Ђурић Васе Никола, Фе-
кете Јосипа Крешимир, Фердербар Анте Славко, Га-
лић Луке Драго, Giuricin-Pin Eugenio Mirella, 
Гл а довић Шиме Петар, Гој ковић-Кол арић Јосипа 
Десанка, Грбавец Стјепана Андрија, Гргић Андрије 
Адолф, Гргурић-Рупе Ивана Матеј ка, Гргурић Ивке 
Томислав, Гримшић-Јарх Јосипа Славица, Гроховац 
Јосипа Бруно, Хајдин Драгутина Станко, ХавидиК 
Ивана Винко, Носћ-Калођера Томе Јасна, Ходак 
Јосипа Иван, Хрстић Михајла Бранко, Хуљак Фра-

ње Божидар, Игнац Антуна Антун, Иванић Станка 
Петар, Јадрешић Мате Олга, Јершић Роке Иван, 
Јурак Ивана Драго, Кнежевић Лазе Милош, Конд-
рео-Мештровић Фрање Јозефина, Корај Јакоба Зво-
нимир. Коретић Ото Маријан, Ковачић Мате Анте, 
Крамарић-Зоран Јосипа Катарина, Крањец Јосипа 
Мијо; 

Кумиша Блаже Резика, Кунић Мате Рудолф, 
Куиштен Фрање Бранко, Љубичић Паје Владо, Ма-
џаревић-Бијелић Милована Даница, Магуд Луке 
Ненад, Мајурец Ивана Марко. Малнар Михе Алојз, 
Маркотић Мије Мирко. Мартиновић Боже Анте, 
Мартињак Ђуре Драгутин, Маслић Васиља Бранко, 
Матаић Стјепана Стјепан, Mazzieri-Zanini Bruna 
Silvana, Милакић Максима Никола, Милина Анте 
Стјепан, Мирић Јове Стево, Митрић Ђуре Андрија, 
Млиначек-Крнић Анте Слободанка, Мркић Стевана 
Душан, Мујкановић Мујаге Меџид, Мустач Ивана 
Дионизије, Нађ Ивана Иван, Ненадић Николе Ненад, 
Николић-Чучек Милана Катица, Новачац Ферда 
Мато, Ожанић Марка Едуард, Падреностро Умберта 
Арселио, Павичић Милана Лука, Павичић-Грабар 
Стјепана Славица, Павић Николе Перо, ПавишиК 
Јерка Антун, Павлић Павао Богдан, Першун Стје-
пана Шиме, Пешут-Шкоро Ивана Зринка, Петко-
вић-Берић Драгана Аница, Петрић Стјепана Стје-
пан, Петров Мише Стјепан, Picco Carla Bruno, 
Плетикапа Марка Милан; 

Пољак Ивана Мира, Потребић Илије Петар, 
Радановић Миле Драгољуб, Радман Силвестра Анте, 
Радовић-Живковић Јована Стана, Ранч Видоја Вла-
до Рајчић Богдана Лада, Рајковић Димитрије Јо-
ванка. Ребић Баре Павао, Рогоментић Ивана Срећ-
ко, Ројц Антуна Даница, Шапић Јанка Стеван, 
Савичевић-Тропе Славка Анка, Сијерковић Петра 
Милан, Славичек Јосипа Иван, Славичек Мије Иван, 
Смиљанић Николе Никола, Смитка Феликса Мар-
цел, Старчевић Антона Божо, Стасенко-Матијаше-
вић Вида Вера, Стопнишек-Кнежевић Јеврема 
Даринка, Стргачић Љубе Владимир, Стрпић Марка 
Марко. Superina Matteo Luciano, Свирчев Стјепана 
Борис. ИТафар Аугустина Стјепан, Шантак Алојза 
Звонко, Шантолић-Млинарић Петра Наталија, Ши-
мунић Блажа Стјепан, Ширер Еугена Фрањо, Шни-
дарчић Јосипа Бранко, Шпадина Мате Јере, Шта-
кић-Пачетић Жарка Катица, Шушнић Стјепана 
Славко. Швоња Душана Ђорђе, Табак Петра Божо, 
Тивановац Ивана Стјепан, Тркуља Душана Ђуро, 
Трстеник Слава др Људевит, Туркаљ Стјепана 
Марица; 

Тушек Јосипа Бранко, Унфирер Мартина Стево, 
Узур Спасоје Илија, Ватовец Јосипа Јосип, ВициЌ 
Матеја Мирослав, В ичевић-Шваб Ладислава Аница,-
Видаковић Мије Јакоб, Воркапић Стојана Бранко, 
Вујасиновић Душана Душан, Вујнић Уроша Милу-
тин, Вукмановић Радосава Мирослав, Жагар Бар-
тола Аница, Живичњак Јулиуса Едо; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на коЕтцепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Јурага Динка Љубомир, Матијевић Јандријв 
Мирко, Витановић Анте Мате; 

— за залагање во социјалистичката изградбана 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бакић Илије Марко, Банић Марка Лазо, Билич 
чић-Nushol Блажа Аница, Блануша Ђуре Љубана 
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Боговац Јандрије Драго, Боговац Вује Светозар, 
Богуновић Николе Ђуро, Богуновић Ђуре Тривун, 
Браин Петра Иван, Братко-Брозовић Мије Марица, 
Бреуљ Анте Шиме, Букарица Петра Душан; 

Чотра Јована Јован, Чубрило Љубана Лука, 
Ћосо Боже Јосо, Драгаш Алексе Тодор, Драгичевић 
Миле Крсте, Дражина Мате Тадија, Дујмовић-Пли-
велић Стјепана Јосипа, Ерак-Подгорник Андрије 
Штефзнија, Ференчина Владимира Анкица, Фишер 
Људевита Стјепан, Гагић Тодора Богдан, Гагић 
Обрада Павао, Грандић Димитрија Десанка, Грао-
вац Јандрије Ђуро, Граовац Луке Лазо, Граорац 
Николе Стеван, Тулић Крсте Миле, Тулић Светоза-
ра Стево, Хавдић Ивана Вид, Хуђин-Шарец Мије 
Марија, Илић Боже Срето, Инић Милана Ћиро, 
Јокић Глише Јован, Карас Јандрије Марко, Кларица 
Јерка Стипан, Кошевић Тривуна Васо, Ковачевић 
Мате Мате. Ковачевић Ђуре Матија, Кукавица Раде 
Дмитар, Кукавица Михајла Петар, Кулаш Јосе Анте, 
Лончар Петра Љубан, Маркулин Јосипа Мато, Ма-
рош Андрије Шимо, Матулић.-Сенко Матије Марија, 
Милетић Николе Јуре, Милошевић Мате Матија, 
Мирић-Јурковић Марка Божица, Морић Јакова 
Анте Остојић Стевана Стеван; 

Петрић Фрање Иван, Поповић Душана Лазо, 
Пријић Стевана Симо, Радука Саве Љубиша, Савић 
Филипа Никола, Спевец-Гершак Драгутина Емили-
ја, Шапоња Тодора Вукашин, Шуша Марка Стојан, 
Томина Јанка Иван, Трубеља Мате Славко, Вељано-
вић-Манце Роке Ружица, Врцељ Николе Марко, 
Зечевић-Поповић Јована Милица, Зелић Јосе Јерко, 
Жупанић-ПЈибић Владимира Вукосава; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аделфингер Фрање Иван, Бален Ивана Иван, 
Бенко Фрање Бернарда, Бистровић Николе Томо, 
Биук ли ја Јосипа Јосип. Блажевић Марка Иван. Бо-
лић Марка Иво, Борић Стевана Владо, Бошњак 
Станка Ллазо. Брачко-Гојковић Илије Љубица, Це-
бић Јосипа Иван. Чанади Домина Никола, Дубио!а 
Јосипа Лазо, Фекете Стјепана Стјепан, Франовић 
Јосипа Иван, Гаћеша Саве Петар, Гарашић Мије 
Стјепан, Гашпаровић Јулиуса Славко, Гргурић-Ле-
ган Матије Антица.. Хабуш Андрије Иван; 

Хорват-Мандић Стјепана Ката, Хорват Рока 
Леонард, Хорват Игнаца Злата, Хорват Ивана Зво-
нимир, Илеш Фрање Фрањо, Јамбрешић Ивана 
Иван, Јандрок Ивана Стјепан, Јосиповић Благоја 
Милисав, Јурић Мате Никола, Јуровић Блажа 
Алојз, Клешчић Стјепана Бранко, Колаковић Стје-
пана Тито. Корен-Шавор Игнаца Барица, Корунић 
Иван Стјепан. Костањчар Антуна Мартин, Крајтер 
Ђуре Антун, Куна Марка Јозо, Квакан Стјепана 
Фрањо. Лазић Андрије Славица, Мајер Стјепана 
Стјепан. Малтар Јакоба Мато, Мамић Стјепана Бар-
ка, Мандић Томе Савка, Маркета Јуре Божо, Мар-
котић-Смолец Славка Бранка, Матијевић Имре 
Мато, Матковић Марјана Фрањо, Матковић Фрање 
Славко, Милошевић Симе Мишо, Новак Мартина 
Фрањо, Пацлик Јосипа Мирко, Палачек-Резаковић 
Енвера Ценана, Панић-Коцијан Виде Јулијана, Па-
вошевић Ивана Стјепан, Пепић Марка Никола, 
Петравић Николе Иван, Пољак Мије Ђуро, Пољак 
Антуна Валент, Радолић Станка Бранко, Рудан 

Анте Павао, Секулић Миле Јован, Смољанец Мар-
тина Јосип; 

Сокол-Копљар Ивана Катица, Sonnenfeld-Firicki 
Petra Agneza, Шафар Антуна Карло, Шалек Јосипа 
Ана, Шар ли ја Ивана Драгутин, Шут Мате Иван, 
Томашевић Милана Илија,. Тота Јосипа Фрањо, 
Вавра Рудолфа Вељко, Видаковић Вјекослава Звон-
ко, Воркапић Николе Павао, Вук-Шурина Стјепана 
Елизабета, Зупчић Мате Лука, Звонар Мирка Зво-
нимир Жути Филипа Ђуро. 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Славујевић Млађана Душан. 

Бр. 115 
26 септември 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 Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Fernando Flores Ibarra, извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Република Куба во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 127 
21 октомври 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. 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-
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Ја и член 4 од Законот за одлазувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

— по повод на прославата на триесет и петго-
дишнината на основањето, за истакнати заслуги во 
подготвувањето и школувањето на командни кадри 
на НОВ и ПОЈ и за беспримерен хероизам појавен 
во сломувањето на германскиот десант на Врхов-
ниот штаб на НОВ и ПОЈ во Дрвар 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Официрска школа Врховног штаба НОВ и ПОЈ; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то и единството меѓу нашите народи и народности 
во создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на народот и за беспрекорно из-
вршување на поставените задачи 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

139. Гардијска бригада морнаричке пешадије. 

Бр. 130 
91 октомври 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

282. 

283. 

284. 

285. 

286. 

287. 

288. 

289. 

290. 

Страна 
291. Одлука за избор на судија на Сојузниот 

292. Одлука за износот на месечниот надомест 
на трошоците за вршење на функција 481 

293. Одлука за износот на дневниците на 
функционерите што ги избира или имену-
ва Собранието на СФРЈ и на делегатите 
во Собранието на СФРЈ — — — — 482 

294. Одлука за износот на надоместот на тро-
шоците поради одвоен житот од семејст-
вото на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ — — — 482 

295. Одлука за износот на надоместот за ко-
ристење на годишниот одмор — — — 482 

296. Одлука за измени на Одлуката за усло-
вите под кои можат да се користат и да 
се плаќаат трошоците на претставниш-
твата и делегатите во странство и другите 
трошоци на работењето со странство — 483 

297. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Neue Kronen 
Zeitung" — — — 483 

298. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 483 

299. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Der Spie-
gel" — — — — — — — — — — 483 

300. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Kleine Zeitung" — 484 

301. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Praline" — — 484 

302. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „U.S. News and 
Vorld Report" — — — — — — — 484 

303. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за царинскиот надзор и за 

Закон за измени и дополненија на Зако-
нот на сојузните совети — — — — 477 
Закон за измена на Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство — — 477 
Закон за измени на Законот за вршење 
на стопански дејности во странство — 478 
Закон за гаранција на Народната банка на 
Југославија за штедните влогови кај бан-
ките и штедилниците — — — — — 478 
Закон за супергаранција на федерацијата 
за обврските на Југобанка — Здружена 
банка — Белград, како на гарант по 
заемот на Европската инвестициона банка 
за делумно финансирање на проектот на 
втората фаза на изградба на основната 380 
kV преносна мрежа на Југославија — — 479 
Закон за утврдување на вкупниот износ 
на средствата за финансирање на дел од 
Програмата за модернизација на технич-
ката база и изградба на нова зграда на 
Новинската агенција Танјуг во периодот 
од 1978 до 1982 година — — — — — 480 
Одлука за усвојување на измените и до-
полненијата на Проекцијата на платниот 
биланс на Југославија за 1978 година — 480 
Одлука за усвојување на измените и до-
полненијата на Проекцијата на девизниот 
биланс на Југославија за 1978 година — 481 
Одлука за разрешување од должноста 
судија на Сојузниот суд — — — — 481 

постапката за царинење на стоките 
сместени под царински надзор — — 

304. Правилник за работата на радиостани-
ците — — — — — — — — — 

305. Одлука за утврдување на годишниот из-
нос на постојаните средства на Фондот 
на Федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покра-
ини за 1976 година — — — — — — 

306. Листи на кандидатите за делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на" 
СФРЈ — — — — — — — — — 

307. Самоуправна спогодба за остварување 
соработка на самоуправните интересни 
заедници на воспитувањето и насоченото 
образование на социјалистичко ре-
публики и покраини — — — — — 

308. Спогодба за промена на затечените цени 
за азбестни производи — — — — — 

309. Спогодба за промена на затечените цени 
на лимени членови и ормани, без опрема 
и на лимени членови со опрема — — 

310. Спогодба за промена на затечените цени 
за ферментиран тутун — — — — — 

311. Спогодба за промена на затечените цени 
за инструменти за пневматска контрола, 
покажување и регулација на физички 
големини — — —̂  >— — — — — 
Одликувања — — — — — — — — 
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