
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание ва српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата. — 
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

Петок, 29 октомври 1976 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 48 ГОД. ХХХП 

Цена на овој број е 12 динари. — 
Претплатата за 1976 годинаг изнесува 
420 динара. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Потат фах 223. — 
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756. 

690. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија, издавам 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА 
ГАРАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (ВТОРА КРЕДИТ-

НА ЛИНИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ПРОЕКТИ — YU 1277) 

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за гаранција помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и 
развој (Втора кредитна линија за индустриски проекти — YU 1277), што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 октомври 
1976 година. 

ПР бр. 522 
27 октомври 1976 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 РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА 
БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (ВТОРА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ 

ПРОЕКТИ — YU 1277) 
Член 1 

Се ратификува Спогодбата за гаранција помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој (Втора кредитна 
линија за индустриски проекти — YU 1277), потпишана на 14 јуни 1976 година во Ва-
шингтон, во оригинал на англиски јазик. 

Член 2 
Текстот на Спогодбата за гаранција во оригинал на англиски јазик и во превод 

на македонски јазик гласи: 

GUARANTEE AGREEMENT 
AGREEMENT, DATED JUNE 14, 1976, BETWEEN SO-
CIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA 
(HEREINAFTER CALLED THE GUARANTOR) AND 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT (HEREINAFTER CALLED THE 

BANK) 

Whereas by the Loan Agreement of even date 
herewith between the Bank, party of the first part, 
and Privredna Banka Sarajevo (hereinafter sometimes 

СПОГОДБА ЗА ГАРАНЦИЈА 
СПОГОДБА РД 14 ЈУНИ 1976 ГОДИНА ПОМЕЃУ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА (ВО НАТАМОШНИОТ ТЕКСТ: 
ГАРАНТ) И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНО-

ВА И РАЗВОЈ (ВО НАТАМОШНИОТ ТЕКСТ: 
БАНКА) 

Бидејќи со Договорот за заем, што го носи исти-
от датум како и оваа спогодба, помеѓу Банката од 
една страна, и Привредна банка — Сараево (во на-
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called PBS), Stopanska Banka Skopje (hereinafter some-
times called SBS), Investiciona Banka Titograd (here-
inafter sometimes called IBT), and Kosovska Banka 
Pristina (hereinafter sometimes called KBP) parties 
of the second part (any such parties of the second 
part hereinafter sometimes individually called a Bor-
rower and all such parties of the second part herein-
after sometimes collectively called the Borrowers), the 
Bank has agreed to make to the Borrowers a loan in 
various currencies equivalent to fifty million dollars 
($50,000,000), on the terms and conditions set forth in 
the Loan Agreement, but only on condition that the 
Guarantor agree to guarantee the obligations of the 
Borrowers in respect of such loan as hereinafter 
provided; and 

Whereas the Guarantor, in consideration of the 
Bank's entering into the Loan Agreement with the 
Borrowers, has agreed so to guarantee, such obligations 
of the Borrowers; 

Now therefore the parties hereto hereby agree as 
follows: 

Article I 

General Conditioner Definitions 

Section 1.01. The parties to this Agreement accept 
all the provisions of the General Conditions Applicable 
to Loan and Guarantee Agreements of the Bank, dated 

NMarch 15, 1974, with the same force and effect as if 
they were fully set forth herein, subject, however, 
to the modifications thereof set forth in Schedule 3 to 
the Loan Agreement (said, General Conditions Appli-
cable to Loan and Guarantee Agreements, as so modi-
fied, being hereinafter called the General Conditions). 

Section 1.02. Wherever used in this Agreement, 
unless the context otherwise requires, the several terms 
defined in the General Conditions and in Section 1.02 
of the Loan Agreement have the respective meanings 
therein set forth. 

Article II 

Guarantee 

Section 2.01. Without limitation or restriction upon 
any of its other obligations under the Guarantee Agree-
ment, the Guarantor hereby unconditionally guarantees, 
as primary obligor and not as surety merely, the due 
and punctual payment of the principal of, and interest 
and other charges on, the Loan, and the premium, 
if any, on the prepayment of the Loan, all as set forth 
in the Loan Agreement 

Article III 

* Other Covenants 

Section 3.01. (a) It is the policy of the Bank, in 
making loans to, oi with the guarantee of, its members 
not to seek, in normal circumstances, special security 
from the member concerned but to ensure that no 
other external debt shall have priority over its loans 
in the allocation, realization or distribution of foreign 
exchange held under the control or for the benefit 
of such member. To that end, if any lien shall be 
created on any public assets (as hereinafter defined), 
as security for any external debt, which will or might 
result in a pirority for the benefit of the creditor 

тамошниот текст: ПБС), Стопанска банка — Скопје 
(во натамошниот текст: СБС), Инвестициона банка 
— Титоград (во натамошниот текст: ИБТ) и Косов-
ска банка — Приштина (во натамошниот текст: 
КБП), од друга страна (во натамошниот текст секоја 
банка посебно: Заемопримач, а сите заедно: Заемо-
примачи), Банката се согласи на Заемопримачите 
да им одобри заем во разни валути во противвред-
ност од педесет милиони долари (50,000.000 САД до-
лари), според условите и погодбите изложени во 
Договорот за заем, но само под услов Гарантот да 
се согласи да ги гарантира обврските на Заемопри-
мачот во однос на тој заем, како што е тука пред-
видено во натамошниот текст; и 

бидејќи Гарантот, со оглед на тоа дека Банката 
влегува во Договор за заем со Заемопримачите, се 
согласи да ги гарантира тие обврски на Заемопри-
мачите; 

поради тоа страните во оваа спогодба се согла-
сија за следното: 

Член I 

Општи услови; дефиниции 

Оддел 1.01. Страните во оваа спогодба ги при-
фаќаат сите одредби на Општите услови што се 
применуваат врз договорите за заем и спогодбите за 
гаранција, склучени од страна на Банката на 15 
март 1974 година, со иста сила и дејство како да се 
тука во целост изложени, со тоа што можат да се 
изменат во согласност со Прилог 3 кон Договорот 
за заем (наведените Општи услови што се приме-
нуваат врз договорите за заем и спогодбите за га-
ранција на Банката, така изменети, во натамош-
ниот текст се нарекуваат: Општи услови). 

Оддел 1.02. Секаде каде што во оваа спогодба се 
употребени, изразите што се дефинирани во Општи-
те услови и во Оддел 1.02 на Договорот за заем, го 
имаат значењето што е наведено во нив, освен ако 
контекстот не бара поинаку. 

Член II 

Гаранција 

Оддел 2.01. Не ограничувајќи или намалувајќи 
ја која и да е своја друга обврска од Спогодбата за 
гаранција, Гарантот со ова безусловно гарантира, 
како прв обврзник, а не само како гарант, точно 
и навремено плаќање на главницата, каматата и 
другите трошоци на заемот, како и на премијата 
за отплата на заемот пред рокот, доколку тоа ќе 
биде случај, се како што е наведено во Договорот 
за заем. 

Член III 

Други одредби 

Оддел 3.01. (а) Политиката на Банката е, при 
одобрување на заеми на своите членки, или одобру-
вање на заеми со нивна гаранција, во редовни окол-
ности да не бара посебно обезбедување од односната 
членка, туку да се осигури ниеден друг надворешен 
долг да не ужива каква и да е предност пред за -
емите на Банката во доделувањето, реализацијата 
или распределбата на девизите што се држат под 
контрола или во корист на таквата членка. За таа 
цел, ако биде воспоставен каков и да е залог врз 
кои и да биле јавни средства (како што се дефини-
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of such external debt in the allocation, realization or 
distribution of foreign exchange, such lien shall, unless 
the Bank shall otherwise agree, ipso facto and at no cost 
to the Bank, equally and ratably secure the principal 
of, and interest and other charges on, the Loan, and 
the Guarantor, in creating or permitting the creation 
of such lien, shall make express provision to that effect; 
provided, however, that, if for any constitutional or 
other legal reason such provision cannot be made with 
respect to any lien created on assets of any of its 
political or administrative subdivions, the Guarantor 
shall promptly and at no cost to the Bank secure the 
principal of, and interest and other charges on, the 
Loan by an equivalent lien on other public assets 
satisfactory to the Bank. 

(b) The foregoing undertaking shall not apply to: 
(i) any lien created on property, at the time of purchase 
thereof, solely as security for payment of the purchase 
price of such property; and (ii) any lien arising in 
the ordinary course of banking transactions and 
securing a debt maturing not more that one year after 
its date. 

(c) As used in this Section, the term "public assets" 
means assets of the Guarantor, of any political or 
administrative subdivision thereof and of any entity 
owned or controlled by, or operating for the account 
or benefit of, the Guarantor or any such subdivision, 
including gold and other foreign exchange assets held 
by any institution performing the functions of a central 
bank or exchange stabilization fund, or similar func-
tions, for the Guarantor. 

Section 3.02. The Guarantor covenants that it will 
not take, or cause or permit to be taken, any action 
which would prevent or interfere with the performance 
by the Borrowers of their obligations contained in the 
Loan Agreement and that, within the limits of its 
constitutional powers, it will take or cause to be taken 
all reasonable action necessary or appropriate to enable 
the Borrowers to perform such obligations. 

Article IV 

Representative of the Guarantor: Addresses 

Section 4.01. The Federal Secretary for Finance 
of the Guarantor is designated as representative of 
the Guarantor for the purposes of Section 11.03 of the 
General Conditions. 

Section 4.02. The following addresses are specified 
for the purposes of Section 11.01 of the General Con-
dtions: 

For the Guarantor: 
Savezni Sekretarijat za Finansije 
Bulevar Avnoj-a 104 
11070 Belgrade 
Yugoslavia 

Cable address: 
SAVEZNI SEKRETARIJAT 
ZA FINANSIJE 
BELGRADE, YUGOSLAVIA 

рани во натамошниот текст) како обезбедување за 
кој и да е надворешен долг, што ќе доведе или би 
можело да доведе до предност во корист на дове-
рителот на тој надворешен долг при доделувањето, 
реализацијата или распределбата на девизите, тој 
залог, освен ако Банката не се договори поинаку, 
со самото тоа и без никакви трошоци за Банката, 
еднакво и сразмерно ќе ја обезбедува главницата, 
каматата и другите трошоци во врска со заемот, а 
Гарантот, при воспоставувањето на таквиот залог, 
или при согласувањето тој да се воспостави, ќе 
донесе изречни одредби во таа смисла; но под 
услов дека Гарантот, ако од која и да е уставна 
или друга законска причина таквата одредба пе 
може да биде донесена во однос на залогот воспос-
тавен врз средствата на која и да е од неговите 
политички или административни потесни единици, 
веднаш и без никакви трошоци за Банката, ќе ја 
обезбеди главницата, каматата и другите трошоци 
па заемот од еквивалентниот залог врз други јавни 
средства, со кои Банката ќе се согласи. 

(б) Наведената обврска нема да се применува 
врз: (i) кој и да е залог воспоставен врз имот во 
време на неговото купување, исклучиво како обез-
бедување за плаќање на куповната цена на тој имот; 
и (ii) кој и да е залог што произлегува од редовните 
банкарски трансакции и го обезбедува долгот што 
втасува најдоцна една година од денот на склучу-
вањето на тој долг. 

(ц) Изразот „јавни средства", како што е упо-
требен во овој оддел, ги означува средствата на Га-
рантот, на која и да е негова политичка или адми-
нистративна потесна единица или на која и да е 
единица во сопственост или под контрола, односно 
која и да било единица што работи за сметка или 
во корист на Гарантот, или на која и да е таква 
потесна единица, вклучувајќи го златото и другите 
девизни средства што ги држи која и да е установа 
која врши функција на централна банка или на де-
визен стабилизационен фонд, или слична функција 
за Гарантот. 

Оддел 3.02. Гарантот се обврзува дека нема да 
преземр или да се погрижи односно да дозволи да 
се преземе какво и да е дејствие кое би ги спре-
чувало или смеќавало Заемопримачите да ги из-
вршат обврските врз основа на Договорот за заем, 
и дека, во границите на своите уставни овласту-
вања, ќе преземе или ќе се погрижи да се преземе 
секоја разумна мерка што ќе биде потребна или 
умесна за да им се овозможи на Заемопримачите 
да ги извршат тие обврски. 

Член IV 

Претставник на Гарантот; адреси 

Оддел 4.01. За претставник на Гарантот, за це-
лите на Оддел 11.03. од Општите услови, е опреде-
лен сојузниот секретар за финансии на Гарантот. 

Оддел 4.02. За целите на Оддел 11.01. од Општи-
те услови се даваат следните адреси: 

За Гарантот: 
Сојузен секретаријат за финансии 
Булевар АВНОЈ-а 104 
11070 Белград 
Југославија 

Телеграфска адреса: 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 
БЕЛГРАД, ЈУГОСЛАВИЈА 
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For the Bank: 
Internationl Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Washignton, D.C. 20433 
United States of America 

Cable address: 
INTBAFRAD 
Washington, D.C. 

In witness whereof, the praties hereto, acting 
through their representatives thereunto duly author-
ized, have caused this Agreement to be signed in their 
respective names in the District of Columbia, United 
States of America, aso of the day and year first above 
written. 

Socialist Federal Republic of Yugoslavia 
By Dimce Belovski, (st) 

Authorized Representative 

International Bank for 
Reconstruction and Development 

By Willi Wapenhans, (s.) 
Regional Vice President 

Europe, Middle East and Africa 

За Банката: 
International Bank for Reconstruction and 
Development 
1818 H. Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 

.United States of America 

Телеграфска адреса 
INTBAFRAD 
Washington, D.C. 

Во потврда на што страните во оваа спогодба, 
преку своите за тоа уредно овластени претставни-
ци, ја потпишаа оваа спогодба во Дистриктот Ко-
лумбија, во Соединетите Американски Држави, на 
денот и во годината што се означени на почетокот 
на оваа спогодба. 

За Социјалистичка Федера-
тивна Република Југосла-

вија 
Димче Беловски, е. р. 
овластен претставник 

За Меѓународната банка за 
обнова и развој 

Willi А. Wapenhans. е. р. 
регионален потпретседател за 

Европа, Средниот Исток и 
Северна Африка 

Член 3 
Ако федерацијата како Гарант изврши за Заемопримачот обврска според Дого-

ворот за заем, републиките, односно автономните покраини се обврзуваат дека на феде-
рацијата ќе и го надоместат износот што го намирила таа, и тоа секоја од нив делот од 
износот што го користеле организациите на здружен труд од нејзината територија. 

Ако одделна република, односно автономна покраина, во рок од 15 дена од денот 
на соопштението дека федерацијата ја извршила обврската спрема Меѓународната бан-
ка за обнова и развој, не пренесе соодветен износ на средства врз федерацијата, Служ-
бата на општественото книговодство, по налог од Сојузниот секретаријат за финансии, 
ќе го пренесе во корист на федерацијата соодветниот износ на средства од приходите 
на републиката односно на автономната покраина. 

Член 4 
Се овластува сојузниот секретар за финансии, по потреба, да презема дејствија 

во врска со извршувањето на Спогодбата за гаранција. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот, ден од денот на објавувањето во „Служ-

бен лист на СФРЈ". 

691. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГА-
РАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (ПРОЕКТ ЗА РАЗВОЈ НА 
МОРАВСКИОТ РЕГИОН: СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈА И ВОДНИ РЕ-

СУРСИ — YU 1262) 

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за гаранција помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и раз-
вој (Проект за развој на моравскиот регион: снабдување со вода, канализација и водни 
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ресурси — YU 1262), што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 27 октомври 1976 година. 

ПР бр. 521 
27 октомври 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 
ОБНОВА И РАЗВОЈ (ПРОЕКТ ЗА РАЗВОЈ НА МОРАВСКИОТ РЕГИОН: СНАБДУВА-

ЊЕ СО ВОДА, КАНАЛР13АЦИЈА И ВОДНИ РЕСУРСИ — YU 1262) 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата за гаранција помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој (Проект за развој на мо-
равскиот регион: снабдување со вода, канализација и водни ресурси —-YU 1262), потпи-
шана на 14 јуни 1976 година во Вашингтон, во оригинал на англиски јазик. 

Член 2 
Текстот на Спогодбата за гаранција во оригинал на англиски јазик и во превод на 

македонски јазик гласи: 

GUARANTEE AGREEMENT 
AGREMENT. DATED JUNE 14, 1976, BETWEEN SO-
CIALIST FEDERAL REPUBLIC 6 F YUGOSLAVIA 
(HEREINAFTER CALLED THE GUARANTOR) AND 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMET (HEREINAFTER CALLED THE 

BANK) 

Whereas by the Loan Agreement of even date here-
with between the Bank and Republicki Fond Vofla (Re-
public Water Fund) (hereinafter called the Borrower) 
the Bank has agreed to make to the Borrower a loan in 
various currencies equivalent to twenty million dollars 
($20,000,000), on the terms and conditions set forth in 
t^e Loan Agreement, but only on condition that the 
Guarantor agree to guarantee the obligations of the 
Borrower in respect of such loan as hereinafter 
provided, and ' 

Whereas the Guarantor, in consideration of the 
Bank's entering into the Loan Agreement with the 
Borrower, has agreed so to guarantee such obligations 
of the Borrower; 

Now therefore the parties hereto hereby agree as 
follows; 

Article I 

General Conditions: Definitions 

Section 1.01. The parties to this Agreement accept 
all the provisions of the General Condition Applicable 
to Loan and Guarantee Agreements of the Bank dated 
March 15, 1974, with the same force and effect as if 
they were fully set forth herein (said General Conditions 
Applicable to Loan and Guarantee Agreements being 
hereinafter called the General Conditions). 

СПОГОДБА ЗА ГАРАНЦИЈА 
СПОГОДБА ОД 14 ЈУНИ 1976 ГОДИНА ПОМЕЃУ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА (ВО НАТАМОШНИОТ ТЕКСТ: 
ГАРАНТ) И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБ-
НОВА И РАЗВОЈ (ВО НАТАМОШНИОТ ТЕКСТ: 

БАНКА) 

Бидејќи со Договорот за заем, што го носи ис-
тиот датум како и оваа спогодба, помеѓу Банката 
и Републичкиот фонд на водите (во понатамошниот 
текст: Заемопримачот), Банката се согласи да му 
одобри на Зае?лопримачот заем во разни валути, во 
противвредност од дваесет милиони долари (20,000.000 
САД долари), според условите и погодбите изло-
жени во Договорот за заем, но само под услов Га-
рантот да се согласи да ги гарантира обврските на 
Заемопримачот во однос на тој заем како што е 
тука предвидено во натамошниот текст; и 

бидејќи Гарантот, со оглед на тоа дека Банката 
влегува во Договорот за заем со Заемопримачот, се 
согласи да ги гарантира тие обврски на Заемспри-
мачот; 

страните во оваа спогодба се согласија за 
следното: 

Член I 

Општи услови; дефиниции 

Оддел 1.01 Страните во оваа спогодба ги при-
фаќаат сите одредби од Општите услови што се 
применуваат врз договорите за заемот и спогодбите 
за гаранција, склучени од страна на Банката на 15 
март 1974 година со иста сила и дејство како да се 
тука во целост изложени (стч>менатите Општи ус-
лови што се применуваат врз договорите за заем и 
спогодбите за гаранција на Банката се нарекуваат 
во натамошниот текст: Општи услови). 
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Section 1.02. Wherever used in this Agreement, 
unless the context otherwise requires, the several terms 
defined in the General Conditions and in Section 1.02 
of the Loan Agreement have the respective meanings 
therein set forth. 

Article II 

Guarantee 
/ 

Section 2.01. Without limitation or restriction upon 
any of its other obligations under the Guarantee Agree-
ment, the Guarantor hereby unconditionally guarantees, 
as primary obligor and not as surety merety, the due 
and punctual payment of the principal of, and interest 
and other charges on, the Loan, and the premium, if 
any, on the prepayment of the Loan, all as set forth 
in the Loan Agreement. 

Article HI 

Other Covenants 

Section 3.01. (a) It is the policy of the Bank, In 
making loans to, or with the guarantee of, its membres 
not to seek, in normal circumstances, special security 
from the member concerned but to ensure that no 
other external debt shall have priority over its loans 
in the allocation, realization or distribution of foreign 
exchange held under the control or for the benefit 
of such member. To that end, if any lien shall be 
created on any public assets <as hereinafter defined), 
as security for any external debt, which will or might 
result in a priority for the benefit of the creditor of 
such external debt in the allocation, realization or 
distribution of foreign exchange, such lien shall, unless 
the Bank shall otherwise agree, ipso facto, and at no 
cost to the Bank, equally and ratably secure the prin-
cipal of, and interest and other charges on, the Loan, 
and the Guarantor, in creating or permitting the 
creation of such lien, shall make express provision to 
that effect; provided, however, that if for any constitu-
tional or other legal reason such provision cannot be 
made with respect to any lien created on assets of 
any of its political or administrative subdivisions, the 
Guarantor shall promptly and at no cost to the Bank 
secure the principal of, and interest and other charges 
on, the Loan by an equivalent lien on other public 
assets satisfactory to the Bank. 

(b) The foregoing undertaking shall not apply to: 
(i) any lien created on property, at the time of purchase 
thereof, solely as security for payment of the purchase 
price of such property and (ii) any lien arising in the 
ordinary course of banking transactions and securing 
a debt maturing not more than one year after its date. 

(c) As used in this Section, the term "public assets" 
means assets of the Guarantor, of any political or 
administrative subdivision thereof and of any entity 
owned or controlled by, or operating for the account 
or benefit of, the Guarantor or any such subdivision, 
including gold and other foreign exchange assets held 
by any institution performing the functions of -a central 
bank or exchange stabilization fund, or similar func-
tions, for the Guarantor. 

Оддел 1.02. Секаде каде што во оваа спогодба 
се употребени, изразите што се дефиниради во Оп-
штите услови и во Оддел 1.02. на Договорот за заем 
го имаат значењето што е наведено во нив, освен 
ако контекстот не бара поинаку. 

Член II | I 

Гаранција 

Оддел 2.01. Не ограничувајќи ја или не нама-
лувајќи ја која и да е друга своја обврска од оваа 
спогодба за гаранција, Гарантот со ова безусловно 
гарантира, како прв обврзник, а не само како га-
рант, точно и навремено плаќање на главницата, 
каматата и на другите трошоци на заемот како и 
на премија за отплата на заемот пред рокот, до-
колку тоа ќе биде случај, се како што 6 наведено 
во Договорот за заем. 

Член III • | ; 

Други одредби 

Оддел 3.01. (а) Политиката на Банката е, при 
одобрување на заеми на своите членки, или при 
одобрување на заеми со нивна гаранција во редовни 
околности да не бара посебно обезбедување од од-
носната членка, туку да се осигури ниеден друг 
надворешен долг да не ужива каква и да е пред-
ност пред заемите на Банката во доделувањето, 
реализацијата или распределбата на девизите кои 
се држат под контрола или во корист на таквата 
доенка. За таа цел, ако каков и да е залог биде 
воспоставен врз кои и да било јавни средства (како 
Што се дефинирани во натамошниот текс^) како 
обезбедување за кој и да е надворешен долг, што 
ќе доведе или би можело да доведе до предност во 
корист на доверителот на тој надворешен долг при 
доделувањето, реализацијата или распределбата на 
девизите, тој залог, освен ако Банката не се дого-
вори поинаку, со самото тоа и без никакви трошоци 
за Банката, еднакво и сразмерно ќе ја обезбедува 
главницата, каматата и другите трошоци во врска 
со заемот, а Гарантот при воспоставувањето на так-
виот залот или при согласување тој да се воспоста-
ви ќе донесе изречни одредби во таа смисла; но 
под услов Гарантот, ако од која и да е уставна или 
друга законска причина таква одредба не може да 
биде донесена во однос на залогот воспоставен врз 
средствата на која и да е од неговите политички 
или административни потесни единици, веднаш и 
без никакви трошоци за Банката да ги обезбеди 
главницата, каматата и другите трошоци на заемот 
од еквивалентниот залог врз други јавни средства, 
а со кои ќе се согласи Банката. 

(б) Наведената обврска нема да се применува 
врз: (i) кој и да е залог воспоставен врз имот во 
време на неговото купување, исклучиво како обез-
бедување за плаќање на куповната цена на тој 
имот; и (ii) кој и да е залог што произлегува од 
редовните банкарски трансакции и го обезбедува 
долгот што втасува најдоцна една година од денот 
на склучувањето на тој долг. 

(ц) Изразот „јавни средства", како што е упот-
ребен во овој оддел, означува средства на Гарантот, 
на која и да е негова политичка или администра-
тивна потесна единица и на која и да е единица 
во сопственост или под контрола, односно иа која и 
да е единица која работи за сметка или во корист 
на Гарантот, или на која и да е таква потесна еди-
ница, вклучувајќи го златото и другите девизна 
средства too ги држи која и да е установа што вр-
Јши функција на централна банка или на девизен 
стабилизационен фонд, или слична функција за Га-
рантот, 1 
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Section 3.02. The Guarantor covenants that it will 
not take, or cause or permit to be taken, any action 
which would prevent or interfere with the perfbrmanco 
by the Borrower of its obligations contained in the 
Loan Agreement or by Bioktos and Titovo Uzice of 
their obligations under the Bioktos Project Agreement 
or under the Bioktos Subsidiary Loan Agreement, or 
by Vodovod and Cacak of their obligations under the 
Vodovod Project Agreement or under the Vodovod 
Subsidiary Loan Agreement, or by Milosevac of its 
obligations under the Milosevac Project Agreement, or 
by Aleksinac of their obligations under the Alekslnac 
Project Agreement, and that, within the limits of its 
constitutional powers, it will take or cause to be takea. 
all reasonable action necessary or appropriate to enable 
the Borrower, Bioktos, Vodovod, Titovo Uzice, Cacak, 
Milosevac, or Aleksinac to perform such obligations. 

Article IV 

Representative of the Guarantor; Addresses 

Section 4.01. The Federal Secretary for Finance of 
the Guarantor is designated as representative of the 
Guarantor for the purposes of Section 11.03 of the 
General Conditions. 

Section 4.02. The following addresses are specified 
for the purposes of Section 11.01 of the General Con-
ditions: 

For the Guarantor: 
Savezni Sekretarijat za Finansije 
Bulevar AVNOJ-a 104 
11070 Belgrade 
Yugoslavia 

Cable address: Telex: 
SAVEZNI SEKRETARIJAT 11448 YU (SIV) 
ZA FINANSIJE 
BELGRADE 

For the Bank: 
International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. » 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 

Cable address: 
INTBAFRAD 
Washington, D.C. 

In witness whereof, the parties hereto, acting 
through their representatives thereunto duly author-
ized, have caused this Agreement to be signed in their 
respectve names in the Distract of Columbia, United 
States of America, as of the day and year first above 
v/ritten. 

Socialist Federal Republic of Yugoslavia 
By Dimce Belovskf, fs.) 

Authorized Representative 

International Bank for 
Reconstruction and Development 

By Willi Wapenhans, (s.) 
Regional Vice President 

Europe, Middle East and 
North Africa 

Оддел 3.02. Гарантот се обврзува дека нема да 
преземе или да се грижи односно да дозволи да се 
преземе какво и да е дејствие што би го спречу-
вало или смеќавало Заемопримачот да ги изврши 
обврските врз основа на Договорот за заем или 
*,Биоктос" и Титово Ужице да ги извршат своите 
обврски врз основа на Спогодбата за проектот 
„Биоктос" или додатниот Договор за заем за „Биок-
тос", или „Водовод" и Чачак при извршувањето на 
обврските врз основа на Спогодбата за проектот 
„Водовод" или додатниот Договор за заем за „Водо-
вод", или Милошевац при извршувањето на обврс-
ката врз основа на Спогодбата за проектот Мило-
шевац, или Алексинац при извршувањето на об-
врската врз основа на Спогодбата за проектот 
Алексинац, и дека, во границите на своите уставни 
овластувања, ќе преземе или ќе се погрижи да се 
преземат сите разумни мерки што ќе бидат потреб-
ни или умесни со цел на Заемопримачот, „Биоктос", 
„Водовод", Титово Ужице, Чачак, Милошевац или 
Алексинац да му се овозможи да ги извршат тие 
обврски* 

Член IV 

Претставник на Гарантот; адреси 

Оддел 4.01. За претставник на Гарантот, за це-
лите на Оддел 11.03. од Општите услови е опреде-
лен сојузниот секретар за финансии на Гарантот. 

Оддел 4.02. За целите на Оддел 11.01 од Опш-
тите услови, се даваат следните адреси: 

За Гарантот: 
Сојузен секретаријат за финансии 
Булевар АВНОЈ-а 104 
11070 Белград 
Југославија 

Телеграфска адреса: 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 
БЕЛГРАД 
Телекс: 11448 YU (СИС) 

За Банката: 
International Bank for Reconstruction and 
Development 
1818 H. Street, N. W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 

Телеграфска адреса: 
INTBAFRAD 
Washington, D.C. 

Во потврда на што страните во оваа спогодба, 
Преку своите за тоа уредно овластени претстав-
ници, ја потпишаа оваа спогодба во Дистриктот 
Колумбија, во Соединетите Американски Држави, 
на денот и во годината што се означени на почето-
кот на оваа спогодба. 

За Социјалистичка 
Федеративна република 
Југославија 
Димче Беловски, е. р. 

љ овластен претставник 

За Меѓународната банка за 
обнова и развој 
Villi А. Vapenhans, е. р. 
регионален потпретседател 
за Европа, Средниот Исток 
и Северна Африка 
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Член 3 
Ако федерацијата како Гарант ја изврши за Заемопримачот обврската според До-

говорот за заем, републиките односно автономните покраини се обврзуваат дека на фе-
дерацијата ќе и го надоместат износот што го намирила таа, и тоа секоја од нив делот 
од износот што го користеле организациите на здружен труд од нејзината територија. 

Ако одделна република, односно автономна покраина во рок од 15 дена од денот 
на соопштението дека федерацијата ја извршила обврската спрема Меѓународната бан-
ка за обнова и развој не го пренесе соодветниот износ на средства врз федерацијата, 
Службата на општественото книговодство, по налог од Сојузниот секретаријат за фи-
нансии, ќе го пренесе во корист на федерацијата соодветниот износ на средства од при-
ходите на републиката, односно на автономната покраина. 

Член 4 
Се овластува сојузниот секретар за финансии, по потреба, да презема дејствија 

во врска со извршувањето на Спогодбата за гаранција. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

лист на СФРЈ". 

692. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГА-
РАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (ПРОЕКТ ЗА ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА САРАЕВО — YU 1263) 

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за гаранција помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и раз-
вој (Проект за водовод и канализација Сараево — YU 1263), што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 октомври 1976 година. 

ПР бр. 523 
27 октомври 1976 година , 

Белград Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро.Глигоров, е. р. N 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА 
ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ (ПРОЕКТ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА САРАЕВО — 

YU 1263) 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата за гаранција помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој (Проект за водовод и ка-
нализација Сараево — YU 1263), потпишана на 8 јуни 1976 година во Вашингтон, во ори-
гинал на англиски јазик. 

Член 2 
Текстот на Спогодбата за гаранција во оригинал на англиски јазик и во превод на 

македонски јазик гласи: 
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GUARANTEE AGREEMENT 
AGREEMENT, DATED JUNE 8, 1976, BETWEEN 
SOCIALIST FEDERAL REPUBIC OF YUGOSLAVIA 
(HEREINAFTER CALLED THE GUARANTOR) AND 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT (HEREINAFTER CALLED 

THE BANK) 

Whereas by the Loan Agreement of even date 
herewith between the Bank and Preduzece Vodovod 
i Kanalizacija Sarajevo (Sarajevo Water supply and 
Sewerage Enterprise), (hereinafter called the Bor-
rower), the Bank has agreed to make to the Borrower 
a loan in various currencies equivalent to forty-five 
million dollars ($45,000,000), on the terms and condi-
tions set forth in such Loan Agreement, but only on 
condition that the Guarantor agree to guarantee the 
obligations of the Borrower in respect of such Loan 
as hereinafter provided;. 

Whereas by a Project Coordination Agreement 
of even date herewith between the Bank and Skupstina 
Grada Sarajeva (the City Assembly of Sarajevo) 
(hereinafter called the City Assembly), the City As-
sembly has undertaken certain obligations in relation 
to the implementation of the Project described in 
Schedule 2 to the Loan Agreement and with respect 
to Part I of the Project described in Schedule 2 to 
the Loan Agreement (Sarajevo Air Pollution Control 
Project) of even date herewith between the Bank, 
party of the first part, and Preduzece za Transport 
i Distribuciju Gasa Sarajevo (Sarajevo Gas Enterprise) 
(hereinafter sometimes called Sarajevo Gas), and the 
"Naftagas" Kombinat Naftne Industrije Novi Sad 
"Gas" Badna Organizacija Transporta Prerade Pri-
mene i Prometa Gasa sa Solidarnom Odgovornosdu 
Novi Sad (hereinafter sometimes called the Naftagas 
Gas Unit), parties of the second part; and 

Whereas the Guarantor, in consideration of the 
Bank's entering into the Loan Agreement with the 
Borrower, has agreed so to guarantee such obligations 
of the Borrower; 

Now therefore the parties hereto hereby agree as 
follows: 

Article I 

General Conditions; Definitions 
M 

Section 1.01.The parties to this Agreement accept 
all the provisions of the General Conditions Applicable 
to Loan and Guarantee Agreements of the Bank dated 
March 15, 1974, with the same force and effect as if 
they were fully set forth herein subject, however, to 
the modifications thereof set forth in Section 1.01 of 
the Loan Agreement (said General Conditions Appli-
cable to Loan and Guarantee Agreements, as so 
modified, being hereinafter called the General Condi-
tions). 

Section 1.02. Wherever used in this Agreement, 
unless the context otherwise requires, the several 
terms defined in the General Conditions, and in the 
Preambles and Sections 1.02 of the Loan Agreements, 
have the respective meanings therein set forth. 

Article II 

Guarantee 

Section 2.01. Without limitation or restriction upon 
any of its other obligations under the Guarantee 

СПОГОДБА ЗА ГАРАНЦИЈА 
СПОГОДБА ОД 8 ЈУНИ 1976 ГОДИНА ПОМЕЃУ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА (ВО НАТАМОШНИОТ ТЕКСТ: 
ГАРАНТ) И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБ-
НОВА И РАЗВОЈ (ВО НАТАМОШНИОТ ТЕКСТ: 

БАНКА) 

Бидејќи со Договорот за заем што го носи ис-
тиот датум како и оваа спогодба, помеѓу Банката и 
Сараевски водовод и канализација (во натамошниот 
текст: Заемопримач), Банката се согласи да му одоб-
ри на Заемопримачот заем во разни валути во про-
тиввредност од четириесет и пет милиони долари 
(45,000.000 САД долари) под условите и во роковите 
наведени во тој договор, но само под услов Гарантот 
да се согласи да ги гарантира обврските на Заемо-
примачот во однос на тој заем, како што е овде 
предвидено натаму во текстот; 

бидејќи со Договорот за координација на про-
ектот што го носи истиот датум како и оваа спо-
годба, помеѓу Банката и Собранието на град Сарае-
во (во натамошниот текст: Собрание на градот), Соб-
ранието на градот презеде определени обврски во 
врска со извршувањето на проектот опишан во При-
лог 2 на Договорот за заем и во врска со Дел I на 
проектот опишан во Прилог 2 на Договорот за заем 
(Проект за отстранување на аерозагадувањето во 
Сараево) што го носи истиот датум како и овој до-
кумент, помеѓу Банката, од една страна, и Прет-
пријатието за транспорт и дистрибуција на гас, Са-
раево (што натамошниот текст понекогаш се наре-
кува „Сараево Гас") и „Нафтагас", Комбинат на 
нафтена индустрија. Нови Сад — „Гас", Работна ор-
ганизација за транспорт, преработка, примена и про-
мет на гас, со солидарна одговорност, Нови Сад (што 
во натамошниот текст понекогаш се нарекува „Наф-
тагас" — „Гас"), од друга страна; и 

бидејќи Гарантот, со оглед на тоа што Банката 
склучува Договор за заем со Заемопримачот, се со-
гласи да ги гарантира обврските на Заемопримачот; 

сообразно со тоа, страните на оваа спогодба се 
спогодија за следното: 

Член I 

Општи услови; дефиниции 

Оддел 1.01. Страните на оваа спогодба ги при-
фаќаат сите одредби на Општите услови што се 
применуваат врз договорите за заем и спогодбите 
за гаранција на Банката, од 15 март 1974 година, со 
иста сила и дејство како да се тука во целост изло-
жени (споменатите општи услови што се примену-
ваат врз договорите за заем и спогодбите за гаран-
ција, во натамошниот текст се нарекуваат: Општи 
услови). 

Оддел 1.02. Секој пат кога во оваа спогодба ќе 
се употребат, освен ако контекстот не бара поинаку, 
разни изрази дефинирани во Општите услови, пре-
амбулите и во Оддел 1.02. од Договорот за заем тп 
имаат оние значења што се дадени таму. 

Член II 

Гаранција 

Оддел 2.01. Не ограничувајќи ја и не намалу-
вајќи ја која и да е своја друга обврска според 
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Agreement, the Guarantor hereby unconditionally 
guarantees, as primary obligor and not as surety 
merely, the due and punctual payment of the prin-
cipal of, and interest and other charges on, the Loan, 
and the premium, if any, on the prepayment of the 
Loan, all as set forth in the Loan Agreement. 

Article III 

Other Covenants 

Section 3.01. (a) It is the policy of the Bank, in 
making loans to, or with the guarantee of, its members 
not to seek, in normal circumstances, special security 
from the member concerned but to ensure that no 
other external debt shall have priority over its loans 
in the allocation, realization or distribution of foreign 
exchange held under the control or for the benefit of 
such member. To that end, if any lien shall be created 
on any public assets (as hereinafter defined), as secu-
rity for any external debt, which will or might result 
in a priority for the benefit of the creditor of such 
external debt in the allocation, realization or distribu-
tion of foreign exchange, such lien shall", unless the 
Bank shall otherwise agree, ipso facto and at no cost 
to the Bank, equally and ratably secure the principal 
of, and interest and other charges on, the Loan, and 
the Guarantor, in creating or permitting the creation 
of such lien, shall make express provision to that 
effect; provided, however, that, if for any constitu-
tional or other legal reason such provision cannot be 
made with respect to any lien created on assets of 
any of its political or administrative subdivisions, the 
Guarantor shall promptly and at no cost to the Bank 
secure the principal of, and interest and other charges 
on, the Loan by an equivalent lien on other public 
assets satisfactory to the Bank. 

(b) The foregoing undertaking shall not apply to: 
(i) any lien created on property, at the time of pur-
chase thereof, solely as security for payment of the 
purchase price of such property; and (ii) any lien 
arising in the ordinary course of banking transactions 
and securing a debt maturing not more than one year 
after its date. 

(c) As used in this Section, the term "public assets" 
means assets of the Guarantor, of any political or 
administrat ive si^bdivision thereof an of any entity 
owned or controlled by. or operating for the account 
or benefit of. the Guarantor or any such subdivision, 
including gold and other foreign exchange assets 
held by any institution performing the functions of 
a central bank or exchange stabilization fund, or similar 
functions, for the Guarantor. 

Section 3.02. The Guarantor covenants that it will 
not take, or cause or permit to be taken, any action 
which would prevent or interfere with the perfor-
mance by the City Assembly or by the Borrower of 
its obligations contained in the Project Coordination 
Agreement or the Loan Agreement, and that, within 
the limits of its constitutional powers, it will take or 
cause to be taken all reasonable action necessary or 
appropriate to enable the City Assembly and the 
Borrower to perform such obligations. 

Спогодбата на гаранција, Гарантот со ова безуслов-
но гарантира, како главен обврзник, а не само како 
гарант, точно и навремено плаќање на главницата, 
каматата и на другите трошоци на заемот, како и 
на премијата доколку ќе ја има, во случај на отпла-
та на заемот пред рокот, се како .што е наведено во 
Договорот за заем. 

Член III 

Други одредби 

Оддел 3.01. (а) При одобрување заеми на своите 
членки, или при одобрување со нивна гаранција, 
политиката на Банката е во нормални околности 
да не бара посебна гаранција од односната членка, 
туку да обезбеди ниеден друг надворешен долг да 
нема предност во однос на заемите на Банката во 
доделувањето, реализацијата и распределбата на 
девизните средства што се* држат под контрола или 
во корист на таква членка. Во врска со тоа, доколку 
ќе дојде до воспоставување на каков и да е залог-
врз кои и да било јавни средства (како што се де-
финирани тука), како гаранција за кој и да е над-
ворешен долг, што ќе има или би можело да има 
за последица давање предност на доверителот на 
таквиот надворешен долг во доделувањето, реализа-
цијата или распределбата на девизните сродства, 
таквиот залог, освен ако Банката не се согласи пои-
наку. со самото тоа и без никаква штета за Банката, 
еднакво и сразмерно ќе ја обезбедува главницата, 
каматите и другите трошоци на заемот, а Гарантот, 
при воспоставувањето или давањето на согласност 
да се воспостави таков залог ќе предвиди изречна 
одредба за таа цел; ова се под услов, ако од која 
и да е уставна или друга законска причина таквата 
одредба не може да се предвиди во однос ка залогот 
што е воспоставен врз средства на која и да е не-
гова политичка или административна единица, Га-
рантот веднаш и без никаква штета за Банката да 
ја обезбеди главницата, каматите и другите трошо-
ци на заемот со ист таков залог што ќе се воспоста-
ви врз други јавни средства, задоволителен за Бан;-
ката. 

(б) Горенаведената обврска не се однесува: 
(i) на кој и да е залог воспоставен врз имот во време 
на купувањето на тој имот, исклучиво како гаран-
ција за плаќање на набавната цена на таквиот имот; 
ниту (и) на кој и да е залог што ќе настане во ре-
довниот тек на овие трансакции и со кој се обезбе-
дува долгот со рок на втасување најдоцна, една 
година од склучувањето на тој долг. 

4 (ц) Изразот „јавни средства" како што е употре-
бен во овој оддел ги означува средствата на Гаран-
тот, или на која и да е негова политичка ИЛ PI адми-
нистративна единица јт ли на која и да е единица 
во сопственост или под контрола, односно на која 
и да е единица што работи за сметка или во корист 
на Гарантот, или на која и да е таква единица, 
вклучувајќи го златото и другите девизни средства 
што ги поседува установата која врши функција 
на централна банка или на девизен стабилизационен 
фонд или слични функции за Гарантот. 

Оддел 3.02. Гарантот се обврзува дека нема 'да 
преземе, да се погрижи, односно да дозволи да се 
преземе каква и да е мерка што би го оневозможу-
вала или попречувала извршувањето на обврската 
на Собранието на градот или на Заемопримачот која 
произлегува од Договорот за координација на проек-
тот, односно од Договорот за заем, и дека во грани-
ците на своите уставни овластувања ќе ги преземе 
или ќе се погрижи да се преземат сите разумни мер-
ки што се потребни или погодни да им се овозможи 
на' Собранието на градот и на Заемопримачот да 
Ги исполнат споменатите обврски. 
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Article IV 

Representative of the Guarantor; Addresses 

Section 4.01. The Federal Secretary for Finance 
of the Guarantor is designated as representative of the 
Guarantor for the purposes of Section 11.03 of the 
General Conditions. 

Section 4.02. The following addresses are specified 
for the purposes of Section 11.01 of the General 
Conditions: 

Член IV 

Претставник на Гарантот; адреси 

Оддел 4.01. За претставник на Гарантот за це-
лите на Оддел 11.03 од Општите услови се опреде-
лува сојузниот секретар за финансии на Гарантот. 

Оддел 4.02. За целите на Оддел 11.01. од Општите 
услови се наведуваат следните адреси: 

For the Guarantor: 
Savezni Sekretarijat 
za Finansije 
Bulevar AVNOJ-a 104 
11070 Belgrade 
Yugoslavia 

Cable address: 
SAVEZNI SEKRETARIJAT 
ZA FINANSIJE Telex: 
Belgrade 11448 YU (SIV) 

For the Bank: 
International Bank for 
Reconstruction and 
Development _ 
1818 H Street, N.W. 
Wahsington, D.C. 20433 
United States of America 

За Гарантот: 
Сојузен секретаријат за финансии 
Булевар АВНОЈ-а 104 
11070 Белград 
Југославија 

Телеграфска адреса 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ . ЗА ФИНАНСИИ 

. БЕЛГРАД 
Телекс: 11448 YU (СИС) 

За Банката: 
International Bank for Reconstruction 
and Development 

1818 H. Street, N.W. 
Washington, D C. 20433 
United States of America 

Cable address: 
INTBAFRAD 
WASHINGTON, D. C. 

Telex: 
440098 INTFRAD (ITT) 
248423 IBRD (RCA) 

64145 INTFRAD (WUI) 

In witness whereof, the parties hereto, acting 
through their representatives thereunto duly author-
ized, have caused this Agreement to be signed in 
their respective name* in the District of Columbia, 
United States of America, as of the day and year first 
above written. 

Socialist Federal Republic of Yugoslavia 
By Dimce Belovski (s.) 

Authorized Representative 

International Bank for 
Reconstruction and Development 
By Martiju Jwm. Paijmans (s.) 

Acting Regional Vice President 
Europe, Middle East and North Africa 

Телеграфска адреса: 
INTBAFRAD 
V/A SHINGTON, D.C. 

Телекс: 
440098 INTFRAD (ITT) 
248423 IBRD (RCA) 
64145 INTFRAD (WUI) 

Во потврда на што страните на оваа спогодба, 
преку своите за тоа прописно овластени претстав-
ници, се погрижија оваа спогодба да биде потпишана 
во Дистриктот Колумбија, во Соединетите Амери-
кански Држави, во напред означениот ден и година. 

За Социјалистичка 1 

Федеративна Република 
Југославија, 

Димче Беловски, е. р. 
овластен претставник 

За Меѓународната банка з& 
обнова и развој, 

Martiju Jwm. Paijmans, е. p. 
вршител на должноста ре-
гионален потпретседател за 
Европа, Средниот Исток и 

Северна Африка 

Член 3 
Ако федерацијата како Гарант ја изврши за Заемопримачот обврската според До-

говорот за заем, републиките, односно автономните покраини се обврзуваат дека на фе-
дерацијата ќе и го надоместат износот што го намирила таа, и тоа секоја од нив делот 
на износот што го користеле организациите на здружен труд од нејзината територија. 

Ако одделна република, односно автономна покраина во рок од 15 дена од денот 
на соопштението дека федерацијата ја извршила обврската спрема Меѓународната бан-
ка за обнова и развој, не го пренесе соодветниот износ на средства врз федерацијата, 
Службата на општественото книговодство, по налог од Сојузниот секретаријат за финан-
сии, ќе го пренесе во корист на федерацијата соодветниот износ на средства од прихо-
дите на републиката односно на автономната покраина. 
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Член 4 
Се овластува сојузниот секретар за финансии да презема, по потреба, дејствија 

во врска со извршувањето на Спогодбата за гаранција. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

лист на СФРЈ". 

693. 

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 УТВРДУВА-
ЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА 
БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1976 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за утврдување на вкупниот обем на рас-
ходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 27 октом-
ври 1976 година. 

ПР бр. 518 
27 октомври 1976 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 
УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХО-
ДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1976 

ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вкупниот обем на 

расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75) во член 
2 бројот: „36.122,000 ООО" се заменува со бројот: 
„32.322,000.000", а на крајот се додаваат запирка и 
зборовите: „како и од средствата на обврзниците што 
федерацијата ќе ги издаде во 1976 година во износ 
од 3.800,000.000 динари, што Д е ги купат деловните 
банки". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Деловните банки од територија на одделна ре-

публика, односно автономна покраина се должни да 
ги купат обврзниците од став 1 на овој ^ е н во из-
носот што му одговара на процентот на учеството 
на таа република, односно автономна покраина во 
вкупниот износ на придонесите од републиките и 
автономните покраини утврден во Буџетот на феде-
рацијата за 1976 година." 

Член 2 
По член 8 се додава нов член 8а, кој гласи: 
„Износот на средствата за обврзниците од член 

2 на овој закон федерацијата ќе им го врати на де-
ловните банки до 31 март 1978 година, со камата по 
стапка од 8% годишно, почнувајќи од денот на упла-
тата." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

694. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА БУЏЕ-

ТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1976 ГОДИНА 

Се прогласуваат Измените на Буџетот на феде-
рацијата за 1976 година, што ги усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 
октомври 1976 година. 

ПР бр. 527 
27 октомври 1976 година 

белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

И З М Е Н И 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1976 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на федерацијата за 1976 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75) во член 1 став 
2 точка 1 износот: „36.122,000.000" се заменува со 
износот: „32.322,000.000", а во точка 4 износот: 
„3.000,000.000" — со износот: „6.800,000.000". 

Член 2 
Во член 3, во Билансот на приходите и расхо-

дите на Буџетот на федерацијата за 1976 година, во 
оддел I. Приходи, се вршат следните измени: 

1) во видот приходи 1. Приходи од царина и 
увозни давачки на формата на приходите 11 
износот: „35.036,000.000" се заменува со износот: 
„31.236,000.000", на обете места; 

2) во видот приходи 5. Приходи според посебни 
сојузни прописи, во формата на приходите 53. Сред-
ства од обврзниците на федерацијата што ќе се из-
дадат во 1976 година, износот: „3.000,000.000" се заме-
нува со износот: „6.800,000.000", а во ставката Вкупно 
вид 5 Приходи според, посебни сојузни прописи, 
износот: „9.816,000.000" — со износот: „13.616,000.000". 

Во оддел II. Расходи се вршат следните измени: 
1) во ставката Основна намена 10 — Наменски 

дополнителни средства, во рашоредната група 10-2 
Средства распоредени во определен износ, износот: 
„12.221,000.000" се заменува со износот: „12.721,000.000". 
а во ставката Вкупно основната намена 10, износот: 
„12.221,000.000" — со износот: „12.721,000.000^; 

2) во ставката Основна намена 15 — Инвестиции 
во стопанството, во распоредната група 15-2 Средства 
распоредени во определен износ, износот:„623,000.000" 
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се заменува со износот: „773,000.000", а во ставката 
Вкупно основната намена 15, износот: „623,000.000" 
— со износот: „773,000.000"; 

3) во ставката Основна намена 17 — Обврски од 
поранешните години во ра споредната група 17-2 
Средства распоредени во определен износ, износот: 
„7.613,000.000" се заменува со износот: „4.363,000.000", 
а во ставката Вкупно основната намена 17, износот: 
„7.613,000.000" — со износот: „4.363,000.000"; 

4) во ставката Основна намена 21 — Посебна 
сметка за финансирање на унапредувањето на над-
ворешнотрговската размена, во распоредната група 
21-2 Средства распоредени во определен износ, из-
носот: „11.271,000.000" се заменува со износот: 
„13.271,000.000", а во ставката Вкупно основната на-
мена 21, износот: „11.271,000.000" — со износот: 
„13.271,000.000"; 

5) во ставката Основна намена 22 — Посебна 
сметка за финансирање на интервенциите во земјо-
делството, во распоредната група 22-2 Средства рас-
поредени во определен износ, износот: „£797,000.000" 
се заменува со износот: „4.397,000.000", а во ставката 
Вкупно основната намена 22, износот: ,,3.797,000.000" 
— со износот: „4.397,000.000". 

Член 3 
Во посебниот дел на Буџетот на федерацијата 

за 1976 година се вршат следните измени: 
1) во Раздел 17. Сојузен секретаријат за финан-

сии: 
а) во позицијата 314 (15-2) Средства за отплата 

на меѓународните кредити за сообраќајници на те-
риторијата на СР Црна Гора, износот: „58,000.000" се 
заменува со износот: „208,000.000", а во ставката 
Вкупно основната намена 15, износот: „242,000.000" 
— со износот: „392,000.000"; 

6) во позицијата 325 (17-2) Средства за аморти-
зација на обврзниците од поранешните години, 
износот: .,5.930,000.000" се заменува со износот: 
„2.680,000.000", во ставката Вкупно основната намена 
17, износот: ,,7.613,000.000" се заменува со износот: 
„4.363,000.000", а во ставката Вкупно Глава 1, из-
носот: „16.899,267.070" се заменува со износот: 
„13.799,267.070"; 

в) во ставката Вкупно раздел 17 (позиции 277 до 
337), износот: „16.923,737.300" се заменува со износот: 
„13.823,737.300", во ставката Рекапитулација на раз-
дел 17. Сојузен секретаријат за финансии, износот: 
„16.879,981.280" се заменува со износот: „13.779,981.280", 
а износот: „16.923,737.300" — со износот: „13.823,737.300"; 

2) во Раздел 18. Сојузен секретаријат за надво-
решна трговија, во позицијата 353 (21-2-21) Средства 
за финансирање на унапредувањето на надворешно-
трговската размена, износот: „11.271,000.000" се за-
менува со износот: „13.271,000.000", во ставката 
Вкупно основната намена 21, износот: „11.271,000.000" 
се заменува со износот: „13.271,000.000", во ставката 
Вкупно раздел 18 (позиции 338 до 353), износот: 
„11.411,792.700" се заменува со износот: „13.411,792,700", 
во ставката Рекапитулација ра. раздел 18. Сојузен 
секретаријат за надворешна трговија, износот: 
.,11.394,952.700" се заменува со износот :„13.394,952.700", 
а износот: „11.411,792.700" — со износот: „13.411,792.700"; 

3) во Раздел 22. Сојузен комитет за земјодел-
ство: 

а) во позицијата 445 (22-2-21) Средства за фи-
нансирање на премијата за пченица, износот: 
„1.000,000.000" се заменува со износот: „1.120,000.000"; 

б) во позицијата 446 (22-2-21) Средства за фи-
нансирање на премијата за соја, износот: „77,000.000" 
се заменува со износот: „107,000.000"; 

в) во позицијата 447 (22-2-21) Средства за фи-
нансирање на премијата за млеко, износот: 
„310,000.000" се заменува со износот: „400,000.000"; 

г) во позицијата 448 (22-2-21) Средства за фи-
нансирање на премиите и компензациите во сточар-

ството, износот: „1.110.000.000" се заменува со изно-
сот: „1.470,000.000"; 

д) во ставката Вкупно основната намена 22, 
износот: „3.797,000.000" се заменува со износот: 
„4.397,000.000", во ставката Вкупно раздел 22 (пози-
ции 407 до 448), износот: „4.010,834.400" се заменува 
со износот: „4.610,834.400", во ставката Рекапитула-
ција на раздел 22.. Сојузен комитет за земјоделство, 
износот: „4.003,226.980" се заменува со износот: 
„4.603,226.980", а износот: „4.010,834.400" — со износот: 
„4.610,834.400"; 

4) во Раздел 27. Сојузен комитет за прашања на 
борците и воените инвалиди, во позицијата 574 (10-2) 
Средства за бенефицирани пензии (без воените пен-
зии), во смисла на одредбите о̂д Законот за обврски-
те на федерацијата за пензиите на борците, износот: 
„6.350,000.000" се заменува со изнрсот: „6.850,000.000", 
во ставката Вкупно основната намена 10, износот: 
„9.088,000.000" се заменува со износот: „9.588,000.000", 
во ставката Вкупно раздел 27 (позиции 562 до 576), 
износот: „9.095,755.100" — со износот: „9.595,755.100", 
во ставката Рекапитулаџија на раздел 27. Сојузен 
комитет за прашања на борците и воените инвали-
ди, износот: „9.092,670.800" — со износот: „9.592,670.800", 
а износот: „9.095,755.100" — со износот: „9.595,755.100". 

Член 4 
Овие измени влегуваат во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

695. 

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 
И ДОПОЛНЕНИЕ ЦА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за организацијата и делокругот на со-
јузните органи на управата и сојузните организа-
ции, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 27 октомври 1976 година. 

ПР бр. 526 
27 октомври 1976 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 ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за организацијата и делокругот на 

сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 
21/74 и 24/76) во член 12д по зборовите: „по праша-
њето за системот на сообраќајот и врските", запир-
ката се заменува со точка и запирка и се додаваат 
зборовите: „инспекцијата на безбедноста на воз-
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душната пловидба; испитувањето на причините за 
несреќи на воздухоплови; водењето на. прекршоч-
ната постапка и други работи во областа на цивил-
ната воздушна пловидба,". / 

Член 2 
Во член 15 став 1 се менува и гласи: 
„Сојузната управа за цивилна воздушна пло-

видба ги врши работите што се однесуваат на кон-
тролата на воздзчпната пловидба и на водењето на 
воздухоплови во воздушниот простор на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмцот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

696. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот н& 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕ-
НИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 
ДО 1981 ГОДИНА И ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИ-
ЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕ-
ЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХО-
ПЛОВИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Програмата за инте-
грација на заедничките служби за водење на ци-
вилните и воените воздухоплови во периодот од 
1977 до 1981 година и Програмата за модернизација 
на заедничките служби за водење на цивилните 
и воените воздухоплови во периодот од 1976 до 1981 
година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 27 октомври 1976 го-
дина. 

ПР бр. 520 
27 октомври 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛ-
НИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ЛО ПЕРИО-
ДОТ ОД 19X7 ДО 1981 ГОДИНА И ПГ-ОГРА&1АТА 
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 3AF ГШИЧТСИТГ, СЛУ-
Ж Б И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ 
ВОЗДУХОПЛОВИ ВО П Е К О Л О Т ОД 1076 ДО 1981 

ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат Програмата за ин-

теграција на заедничките служби за водење на ци-
вилните и воените воздухоплови во периодот од 
1977 до 1981 година (во натамошниот текст: Прог-
рама за интеграција) и Програмата за модерниза-
ција на заедничките служби за водење на цивил-
ните и воените воздухоплови во периодот од 1976 

до 1981 година (во натамошниот текст: Програма 
за модернизација), за чие извршување се обезбе-
дени средства со посебен сојузен закон. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон се користат 

во согласност со одредбите од овој закон и со Про-
грамата за интеграција и со Програмата за модер-
низација, што се отпечатени кон овој закон и прет-
ставуваат негов составен дел. 

Член 3 
За набавка на опремата наведена во Програ-

мата за интеграција и во Програмата за модерниза-
ција можат да се користат кредити, со тоа што от-
платувањето на ануитетите по тие кредити да не 
го преминува износот на средствата утврдени во 
динамиката од Законот за утврдување на вкупниот 
износ на средствата за финансирање на Програмата 
за интеграција на заедничките служби за водење 
на цивилните и воените воздухоплови, во периодот 
од 1977 до 1981 година, и на Програмата за модер-
низација на заедничките служби за водење на ци-
вилните и воените воздухоплови, во периодот од 
1976 до 1981 година. 

Член 4 
Договорот за кредитот од член 3 на овој закон 

од името на федерацијата го склучува директорот 
на Сојузната управа за цивилна воздушна пловид-
ба, во границите на овластувањата добиени од Со-
јузниот извршен совет. 

Член 5 
Правата и должностите на инвеститор за извр-

шување на Програмата за интеграција и на Прог-
рамата за модернизација ги врши Сојузната управа 
за цивилна воздушна пловидба. 

Член 6 
За извршувањето на работите и за трошењето 

на средствата за финансирање на Програмата за 
интеграција и на Програмата за модернизација, Со-
јузната управа за цивилна воздушна пловидба е 
должна секоја година до 31 март да поднесе извеш-
тај до Собранието на СФРЈ. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за обезбедување сред-
ства за финансирање на Програмата за модерниза-
ција на службата за безбедност на воздушната пло-
видба („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72). 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ 
ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗ-

ДУХОПЛОВИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 ДО 1981 
ГОДИНА 

Програмата за интеграција на заедничките слу-
жби за водење на цивилните и воените воздухо-
плови во периодот од 1977 до 1981 година, опфаќа: 

1) набавка и поставување на надзорни радари 
за терминална конттзола на летањето Белград, Заг-
реб, Пула, Задар. Дубровник, Скопје и Титоград; 

2) набавка и поставување на сл етни радари — 
GCA на аеродромите Белград. Задар, Скопје, Тито-
град. Ниш, Приштина и на некои воени аеродроми; 

3) поставување на слетни радари — GCA на 
аеродромите Загреб, Пула, Риека, Сплит, Дубровник, 
Сараево и на некои воени аеродроми; 
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4) поставување на надзорни радари за аеро-
дромски контроли на летањето во Мостар, Тиват и 
Охрид и ш некои воени аеродроми; 

5) набавка и поставување на уреди за прене-
сување на радарската слика на надзорните радари 
во аеродромските контроли на летањето во Љуб-
љана, Сплит, Приштина, Ниш и на некои воени 
аеродроми; 

6) набавка и поставување на радарски покажу-
вани во обласните контроли на летањето во Бел-
град и Загреб, во терминалните контроли на лета-
њето во Белград, Загреб, Пула, Задар, Дубровник, 
Скопје и Титоград и на аеродромските контроли 
на летањето во Белград, Загреб, Љубљана. Пула, 
Риека, Задар, Сараево, Сплит, Мостар, Дубровник, 
Тиват, Титоград, Скопје, Приштина, Охрид, Ниш 
и на некои воени аеродроми; 

7) набавка и поставување на секундарни ,ра-
дари за терминални контроли на летањето во "бел-
град, Загреб, Пула и Скопје; 

* 8) набавка и поставување на сметачи за обра-
ботка на радарските податоци на надзорните ра-
дари; * 

9) набавка на сметачи за автоматските центри 
за најавување на летови и за сврзување на систе-
мот за контрола на летањето; 

10) набавка и поставување на радиоиавигациони 
уреди (VOR/TVOR) на локациите: Белград, Загреб, 
Куманово, Скопје, Пула, Охрид, Задар, Дубровник, 
Мостар, Титоград, Ниш, Приштина и на некои вое-
ни аеродроми; 

11) набавка и поставување на уреди за мерење 
на далечина DME на локациите.. Долска, Илирска 
Бистрица, Дубровник, Сремска Митровица, Пула, 
Задар, Титоград и на некои воени аеродроми; 

12) набавка и поставување на нови и замена 
на дотраените радионавигациони уреди — радио-
фарови, на локациите: Ниш, Скопје, Титоград, Мос-
тар, Сараево, Сплит, чЗадар, Пула, Љубљана, Загреб, 
Иванград, Ново Место, Вршац, Вараждин, Мари-
бор, Белград, Дубровник, Гацко, Славонски Брод, 
Димитрсвград, Балаво, Метлика, Добрца, Илирска 
Бистрица и на некои воени аеродроми; 

13) набавка и поставување на нови VHF/UHF 
радиогониометри иа аеродромите во Белград, За-
греб. Љубљана, Пула, Риека, Задар, Сплит, Сарае-
во, Мостар, Дубровник, Тиват, Титоград, Ниш, 
Приштина, Скопје, Охрид и на некои воени аеро-
дроми ; 

14) набавка и поставување на нови VHF/UHF 
радиостаници за врска со воздухопловите во лет 
на аеродромите во Белград, Загреб, Љубљана, Пу-
ла, Риека, Задар, Сплит, Сараево, Мостар, Дубров-
ник, Тиват, Титоград, Ниш, Приштина, Скопје, 
Охрид и на некои воени аеродроми; 

15) набавка на шифро-телепринтери за наја-
вување на летови; 

16) набавка на телеграфско-телефонски уреди 
за пренос и далечинско управување за сврзување 
на системот за контрола на. летањето; 

17) набавка на магнетофони за регистрирање 
на разговорите на службата за контрола на лета-
њето со екипажите на воздухопловите за терми-
н а л и т е контроли на летањето во Пула, Задар, Ду-
бровник, Титоград и Скопје и за аеродромските 
контроли на летањето на некои воени аеродроми; 

18) набавка на интерфонски уреди за коорди-
нација во контролите на летањето на аеродромите 
во Ниш, Приштина, Мостар, Пула; Задар, Скопје, 
Титоград, Љубљана, Дубровник, Сплит и на некои 
воени аеродроми; 

19) изградба на објекти за работа на терминал-
ните контроли на летањето на аеродромите во Пу-
ла, Задар, Дубровник и. Скопје и за аеродромска 
контрола на летањето во Мостар, како и на некои 
воени аеродроми; 

20) фортификациско уредување на шест радар-
ски положби од тон. 1 и 2 на оваа програма, до-

ведување на електрична енергија за напојување 
на други уреди и за изградба на приодни патишта 
и објекти за работа на техничкиот персонал; 

21) проширување и изградба на просториите 
на училишниот центар за школување на персонал 
на контрола на летањето и на технички персонал; 

22) школување на 385 контролори на летањето; 
23) преобука — специјализација на 200 возду-

хопловни техничари; 
24) преобука на 340 цивилни и воени контроло-

ри на летањето; 
25) набавка и поставување на радарски и на 

процедурални симулатори за школување на кон-
тролори на летањето и за преобука на воздухоплов-
ни техничари; 

26) набавка на друга опрема за објекти на кон-
трола на летањето; 

27) набавка на возила за превоз на персоналот 
во училишниот центар за школување, како и за 
други потреби на службата за контрола на лета-
њето и на техничката служба; 

28) набавка и поставување на друга електрон-
ска и друга опрема за потребите на службата за 
контрола на летањето. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
СЛ УЖЕРГ ЗА ВОДЕЊЕ НА НИВИ ДНИТЕ И ВОЕ-
НИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 

ДО 1931 ГОДИНА 

Програмата за модернизација на заедничките 
служби за водење на цивилните и воените возду-
хоплови во периодот од 1976 до 1981 година, оп-
фаќа : 

1) проширување и подобрување на основното 
напојување од мрежата на сите аеродроми во зем-
јата, врз основа на партиципација со други ко-
рисници, а сразмерно на ангажираната електрична 
потрошувачка, како и обезбедување на резервно 
напојување, на сите уреди што се користат за 
службите за водење па воздухопловите; 

2) проширување и подобрување на телекомуни-
кациопите инсталации на аеродромите и објектите 
на службите за контрола но летањето, како и опре-
меност на работните места на сите аеродроми; 

3) набавка и поставување на примарни надзор-
ни радари и на припагачка опрема што, заедно со 
опремата која се предвидува во Програмата за ин-
теграција н? заедничките служби за водење па ци-
вилните и воените воздухоплови во периодот од 
1977 до 1981 година, ќе овозможи радарски надзор 
во надлежноста на обласните, терминалите и аеро-
дромските служби за контрола па летањето на ае-
родромите Белград, Загреб, Љубљана, Пула, Риска, 
Задар, Сплит, Дубровник, Тиват, Охрид, Титоград, 
Скопје и Сараево; 

4) набавка и поставување на секундарни над-
зорни радари за добивање иа податоци за иденти-
тетот, височината и позицијата па соодветно опре-
мените авиони што, заедно со опремата која е пред-
видена во Програмата за интеграција на ниски-
те служби за водење па цивилните и воените воз-
духоплови во периодот од 1977 до 1031 годкн-а, ќе 
овозможи добивање на сигнали на секундарните 
радари во надлежноста на областите односно тер-
м и н а л и т е служби за контрола на летањето на 
аеродромите Белград, Загреб, Пула, Дубровник, 
Титоград и Скопје; 

5) набавка и поставување на опрема за пренос 
на податоците од радарите од тсч. 3 и 4 на оваа 
програма до соодветните центри на службите за 
контрола на летањето; 

6) набавка и поставување на радарска и пока-
ж у в а ч ^ опрема за обработка и презентирање на 
податоците на радарите од точ. 3 и 4 на оваа прог-
рама пренесени со уредите од точка 5 на оваа про-
грама во обласните центри Белград и Загреб; 
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7) набавка и поставување на сметачка опрема 
за втората фаза од автоматизацијата на службата 
за контрола ка летањето во обласните центри Бел-
град и Загреб; 

8) набавка и поставување на VOR, DVOR, 
TVOR и DME уреди на воздушните патишта и кон-
тролираните зони, што, заедно со опремата што 
се предвидува во Програмата за интеграција на 
заедничките служби за водење на цивилните и вое-
ните воздухоплови во периодот од 1977 до 1981 го-
дина, ќе го комплетира современиот навигационен 
систем во земјата. Уредите ќе се постават во рео-
ните: Дубровник, Гацко, Мојковац, Мали Лошињ, 
Сараево, Ва лево, Коста ј ница, Метлика, Илирска 
Бистрица, Зуце, Обреновац, како и на локациите 
што ќе формираат втор паралелен магистрален 
правец на прелетувањата исток — запад; 

9) набавка и поставување на NDB уреди за 
потребите на навигација на авионите што не се опре-
мени со VOR/DME уреди; 

10) набавка и поставување на уреди за воспос-
тавување еа сигурни врски помеѓу службите за кон-
трола на летањето и авионите и врските помеѓу сите 
обласни, терминални и аеродромски служби за кон-
трола на летањето; 

11) учество во изградбата на секундарна мрежа 
на аеродромите што, според меѓурепубличкиот до-
говор, ги опфаќа аеродромите: Бања ЈГука, Мостар, 
Жабљак, Иванград, Осиек, Битола, Ниш, Марибор, 
Крагуевац, Вршац, Призрен, Оточац и Србобран. 
Со учеството се предвидува набавка и поставува-
ње на навигациона и телекомуникациона опрема и 
изградба на објекти за сместување на опрема и 
служби за водење на воздухопловите; 

12) изградба и опремување на оперативниот 
центар од кој ќе се врши координација и надзор на 
целокупниот систем за водење на воздухопловите; 

13) набавка на авиони за калибража и провер-
ка на навигационата опрема; 

14) изградба на станови за персоналот на служ-
бите за безбедност на воздушната пловидба, како 
и за персонал на заедничката служба; 

15) изградба и опремување на централен склад 
за резервни делови и опрема за службите за во-
дење на воздухопловите; 

16) набавка на хеликоптери, авиони и опрема 
за инспекциските служби и за службата за испи-
тување на несреќи; 

17) изградба, проширување и адаптација на об-
јектите за сместување на службите за контрола на 
летањето и на техничката служба; 

18) усовршување на стручниот персонал; 
19) набавка и поставување на сл етни уреди на 

аеродромите заради снижување на метеоролошките 
минимум« при слетувањето; 

20) набавка и поставување на друга опрема за 
службите за безбедност на воздушната пловидба; 

21) обука на спортскиот воздухопловен персонал 
заради приспособување во новиот систем за воде-
ње на воздухопловите. 

697. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја. Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 27 октомври 1976 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИ-
ТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕМА „ФИЛМСКИ 

НОВОСТИ" 

1. Престануваат плавата и обврските на феде-
рацијата спрема „Филмски новости". 

Петок, 29 октомври 1976 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 385 
27 октомври 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

698. 

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за мер-
ните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/76), на предлог од Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ТИПСКО ИС-

ПИТУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА 

1. За покривање на трошоците за преглед и ти-
пско испитување на мерило производителот, лицето 
што врши поправка или преправка на мерилото, 
увозникот на мерилото, односно имателот на мери-
лото (во натамошниот текст: странката) ги плаќа 
надоместите предвидени со оваа одлука. 

2. Надоместот за преглед и типско испитување 
на мерило (во натамошниот текст: надоместот) се 
плаќа во височината предвидена со оваа одлука и 
со Тарифата на надоместите за преглед и типско ис-
питување на мерилата (во натамошниот текст: Та-
рифата), што е отпечатена кон оваа одлука и е неј-
зин составен дел. 

3. Надоместот се плаќа за секој преглед и тип-
ско испитување на мерило, без оглед дали мерило-
то ќе биде жигосано, односно дали ќе биде издаде-
но уверение за неговата испразност. 

4. Надоместот не се наплатува за мерилата што 
при прегледот, односно жигосувањето ќе се скршат, 
оштетат или на друг начин онеспособат, така што 
повеќе да не ги исполнуваат метролошките усло-
ви пропишани за исправноста на мерилата од тој 
вид. 

5. Надоместот го плаќа странката пред изврше-
ниот преглед, односно типско испитување на мери-
лото. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа то-
чка, за преглед на буриња, цистерни, резервоари, 
танкови и танкери надоместот се плаќа по изврше-
ниот преглед, а пред жигосувањето, односно изда-
вањето на уверение за исправноста на тие мерила. 

6. Авансот за надоместот странките го уплату-
ваат однапред на преодна сметка на подрачната ор-
ганизациона единица на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали (во натамошниот текст: органите 
на контролата), односно на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали кому што е поднесено барањето 
за преглед, односно типско испитување на мерилото. 
По извршениот преглед, односно типско испитување 
на мерилото, на странката и се издава сметка во која 
мора да биде наведена височината на надоместот и 
извршено повикување на соодветната точка од од-
луката и број на Тарифата, како и извршената ко-
нечна пресметка на трошоците и авансот. 

Наплатениот надомест, по конечната пресметка, 
органот на контролата го уплатува на евидентна 
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сметка на приходите на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, а Заводот го уплатува во буџе-
тот на федерацијата. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа 
точка наплатата на надоместот за преглед на мери-
ла може да се врши на овластениот работник на 
органот на контролата во готови пари ако во местото 
во кое се врши прегледот на мерилото не се наоѓа 
пошта или банка, односно организациона единица на 
Службата на општественото книговодство. 

7. Ако прегледот- односно типското испитување 
на мерило се врши надвор од службените простории 
на органот на контролата, односно на Сојузниот за-
вод за мери и скапоцени метали, странката е дол-
жна да ги надомести патните,трошоци и дневници-
те за излегување на работникот на самото место во 
височината определена со сојузен пропис со кој се 
уредуваат издатоците за патни и други трошоци 
што на сојузните органи на управата им се призна-
ваат во материјални трошоци. 

Пресметувањето на патните трошоци и на днев-
ниците што ги товарат странките се врши преку 
преодната сметка на органот на контролата, однос-
но на Сојузниот завод за мери и скапоцени метала 
што го извршил прегледот, односно типското испи-
тување на мерилото надвор од службените просто-
рии. 

8. Ако прегледот на мерилото се врши во делов-
ните простории на организацијата на здружен труд 
што произведува, поправа или преправа мерила или 
што увезува мерила, а таа организација на здру-
жен труд ги исполнува условите предвидени со про-
писот донесен врз основа на Член 25 став 4 од Зако-
нот за мерните единици и мерилата, надоместот се 
намалува, и тоа: 

а) ако се исполнети следните минимални услови: 
1) на организациите на здружен труд што 

се наоѓаат во седиштето на органот на контро-
лата, за lOVo 

2) на организациите на здружен труд што 
се наоѓаат надвор од седиштето на органот на 
контролата, за 15%; 

б) ако се исполнети следните посебни услови: 
1) ако се подобрени климатските услови 

над минималните, за v . 5% 
2) ако е подобрена стручната квалифику-

ваност на кадрите над пропишаните минимал-
ни услови, за 5% 

3) ако е подобрена мерно-техничката опре-
ма над пропишаниот минимум, за 5% 

4) ако е воведена современа механограф-
ска постапка за обработка на податоците, еви-
денција на испитаните мерила, односно за ме-
рилата во експлоатација, за 3% 

5) ако се воведени автоматски испитни уре- -
ди што овозможуваат брз и сигурен преглед 
на голем број мерила, за lOVft 

6) ако е воведен технолошко-производ-
ствен процес што овозможува контрола на ме-
рилата — со контрола на технолошкиот про-
цес, за 5% 

7) ако е воведена современа постапка за 
ремонт на мерила со која се овозможува по-
сигурна експлоатација на мерилата, за 5% 

8) ако ажурно се извршени периодичните, 
односно годишните планови за преглед на ме-
рилата, за 

— Вкупното намалување на надоместот не може да 
изнесува повеќе од 50% од надоместот предвиден 
со оваа одлука и со Тарифата. 

Ако странката престане да исполнува некој од 
посебните услови од став 1 на оваа точка, го губи 
правото на намалување на надоместот по основ на 
исполнувањето на тој услов. 

Намалувањето на надоместот го утврдува Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени метали со посебно 

решение што го донесува врз основа на член 25 став 
5 од Законот за мерните единици и мерилата. 

9. За преглед на автоматски уреди со кои се 
врши прв преглед и жигосување на мерила од ма-
совно производство (член 22 став 2 од Законот за 
мерните единици и мерилата) и за контролен пре-
глед на тие мерила, производителот плаќа надомест 
во височина од 50% од надоместот предвиден со 
оваа одлука и со Тарифата, за преглед на секое 
произведено мерило. 

Ако при контролниот преглед се утврди дека 
автоматскиот уред од став 1 на оваа точка не ги 
исполнува пропишаните услови или дека жигоса-
ните мерила не се исправни, органот на контрола-
та ќе изврши редовен преглед на сите произведени 
мерила и ќе го наплати полниот износ на надомес-
тот. 

10. За преглед на нови мерила од увоз што се 
врши првпат не се одобрува намалување на жиго-
вината без оглед каде се испитуваат тие мерила, 
освен ако увозникот отвори лабораторија за пре-
глед на увезени мерила во своите деловни просто-
рии. 

11. За повремен преглед на мерила, освен ре-
зервоари, танкови, танкери, калориметри, гасомер!«, 
коректори, водомери, броила за електрична енерги-
ја, мерни трансформатори, вклопни часовници и 
часовници за паркирање на возила, се наплатува 
двоен износ на надоместот предвиден со оваа одлу-
ка и со Тарифата. 

12. За преглед на мерила наменети за извоз, 
што се врши по барање на странка, се наплатува 
50% од надоместот пропишан во соодветните тари-
фни броеви на Тарифата. 

13. За преглед на мерила, еталони, контролни ме-
рила и уреди со кои се врши преглед на мерила, а 
кои не се наведени во Тарифата, надоместот се пла-
ќа по работен час. 

14. За вршење на типско и дополнително тип-
ско испитување, надоместот се плаќа по работен час. 

15. АКО на жигосано мерило настане растроју-
вање на механизмот што е заштитен со службен 
жиг, а тоа растројување може да се отстрани со си-
мнување на пломбите и со едноставно наместување 
на механизмот, надоместот за повторно ставање на 
жиг на мерилото се • наплатува по работен час, со 
тоа што се засметува и времето од поаѓањето на ор-
ганот на контролата од службените простории до 
неговото враќање во службените простории. 

16. АКО странката бара прегледот на мерилото 
да се изврши на местото на кое се наоѓа мерилото, 
а таквото мерило може да се прегледа во службе-
ните простории на органот на контролата, плаќа 
двоен износ на надоместот од соодветните тарифни 
ставови на Тарифата. 

17. АКО поради неподготвено мерило за пре-
глед, односно неподготвен материјал и опрема 
за испитување на мерилото, органот на контролата 
повикан на барање од странката чека, надоместот 
за времето на чекањето се наплатува по работен 
час. 

18. Ако странката бара органот па контролата 
што го извршил прегледот на мерилото, да издаде 
посебно уверение со податоци што таа ги бара за 
мерилото, се наплатува двоен износ на надоместот 
предвиден со оваа одлука и со Тарифата. 

19. За работен час, врз основа на кој се пресрле-
тува надоместот за преглед и типско испитување на 
мерило, се наплатува од 80 до >20 динари, зависно 
од употребената опрема и од условите на испитува-
њето. 

20. Со денот на влегувањето ЕО сила на оваа 
одлука престанува да важи Наредбата за Тарифата 
за наплата на жиговине и други надоместоци за 
преглед и типско испитување на мерила („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 8/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/64, 23/66 и 70/73). 
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21. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1977 година. 

Е. п. бр. 815 
21 октомври 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Т А Р И Ф А 

НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ТИПСКО ИС-
ПИТУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА 

I. Надомест за преглед на мерила 

А. М е р и л а з а д о л ж и н а 

Tap. број 1 

Дин/парче 
1. Мерила за должина, со трговска класа на точ-

ност: 
1) едноставни мерила од дрво и од сли-

чен материјал во облик на стан: 
— до 1 m 2,00 
— над 1 до 2 m 4,00 
— над 2 m 10,00 

2) едноставни мерила од метал во облик 
на стап лењири, летви и ел.): 
— до 1 ш 5,Од 
— над 1 до 2 m 10,00 
— над 2 ш 50,00 

3) сложиви мерила на зглобови, од дрво 
и од сличен материјал: 
— до 1 m 1,00 
— над 1 m 1,50 

4) сл оживи мерила на зглобови, од метал: 
— до 1 m 1,50 
— над 1 ш 3,00 

5) мерни ленти: 
— до 1 m 0,50 
— над 1 до 2 m 1,00 
— над 2 до 3 m 2,Об 
— над 3 до 5 m 10,00 
— над 5 до 10 m 15,00 
— над 10 до 20 ш 30,00 
— над 20 до 50 m 100,00 
— над 50 m 150,00 
за преглед на мерни ленти со висок, 
се наплатува двоен износ на на-
надоместот од тар. став 5 на овој та-
рифен број 

6) мерила за дебелина (подвижни мерила) од 
дрво и од метал: 
— до 1 m 3,00 
— над 1 m 5,00 

2. За преглед на прецизни мерила за дол-
жина, се наплатува троен износ на на-
доместот од тар. ст. 2 и 5 на овој тари-
фен број 

3. Справи за мерење должина: 
1) справи за метење должина со премо-

тување: 
— да зкмца и кабел 50,00 

Дин/парче 

3. 

на текстилни ленти, гарани, тан-
те ли и ел. 

— на текстилни ткаенини, трикотажа 
и ел. 
на завоен материјал 
на хартија, покривка хартија, фо-
лии, тапети, подни облоги, жичено 
ткаење и др. 

2) справи за мерење должинана текстил 
со полагање 

3) справи за контрола на широчина и 
надвиснување на колосек 

Паралелни гранични мерила: 
1) ако прегледот се врши со споредбен 

метод: 
— до 5 mm 
— над 5 до 25 mm 
— над 25 до 100 mm 

над 100 до 500 mm 
— над 500 mm 

2) ако прегледот се врши со апсолутен 
метод: 
— до 5 mm 
— над 5 до 25 mm 
— над 25 mm 

Tap. број 2 

Таксаметри 

Б. М е р и л а з а п о в р ш и н а 

Tap. број 3 

1. Планиметри 
2. Справи за мерење површина 

В, М е р и л а з а з а ф а т и л ч з 

Tap. број 4 

Мерила за зафатнина од цврсти матер; г. 
1) мерила за прачки на материјал со 

трговска класа на точност: 
— до 2 литра 
— над 2 до 5 литри 
— над 5 до 50 литри 
— од 1 хектолитар 
— над 1 хектолитар 

2) рамки за дрва 
3) сандаци, рамки и други мерила за 

градежни материјали 

Tap. број 5 

Мерила за зафатнина на течност: 
1) лабораториски мерила за течност: 

— мерни шишиња 
— мерни цилиндри за една зафа-

тнина 
— мерни цилиндри со скала,: 

до 100 ml 
над 100 ml 

— пипети со една црта 

30,00 

100,00 
водо 

60,00 

150,00 

100,00 

5,00 
8,00 

10,00 
20,00 
30,00 

40,00 
50,ПО 
70,00 

100,00 

80,00 
160,00 

1,00 
1,50 
5,00 

10,00 
15,00 
10,00 

40,00 

10,00 

10,00 

10,00 
20,00 
10,00 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Страна 1414 — Број 43 
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Дин/парче 
— пилоти со скала 

до 0,5 ml 80,00 
— над 0,5 ml 20,00 

— бирети: 
до 25 ml 20,00 
над 25 ml 30,00 

2) медицински инјекциони шприцеви 2,00 
3) угостителски садови (чаши, шишиња, 

бокали) 0,10 
4) буриња и каци за секои започнати 100 

литри зафатнина по 5,00 
5) канти 10,00 
6) балони 5,00 
7) мерни садови 2,00 
8) млекомери: 

— до 5 литри 10,00 
— над 5 до 10 литри 15,00 
— над 10 литри 20,00 

9) справи со мерни садови според вкуп-
ната зафатнина на тие садови: 
— до 2 литра 8,00 
— над 2 до 5 литри 10,00 
— над 5 до 50 литри 15,00 
— над 50 литри 20,00 

Tap. број 6 

Цистерни, резервоари, танкови и танкери со 
или без поделба, што се испитуваат по сув 
или мокар пат: 

Дин/парче 
Tap. број 8 

1) цистерни: 
— до 5 т 3 зафатнина, 

литри по 
за секои 100 

5,00 

20,00 

5,00 

20,00 

30,00 

над 5 т 3 зафатнина, за секои ната-
мошни започнати 1000 литри уште 
по 

2) резервоари: 
— до 5 т 8 зафатнина, за секои 100 

литри пег 
— над 5 т 8 до 50 т 3 зафатнина, за 

секои натамошни започнати 1000 
литри уште по 

— над 50 т 8 зафатнина, за секои на-
тамошни започнати 50 т 3 уште по 

3) танкови и танкери: 
— до 50 т 8 зафатнина, за секоја ко-

мора 1000,00 
— над 50 т 8 зафатнина, за секоја ко-

мора и за секои натамошни започ-
нати 50 т 3 уште по 40,00 

Tap. број 7 

Водомери: 
— до 10 m3/h 8,00 
— над 10 до 20 m3/h 10,00 
— над 20 до 50 m3 /h 50,00 
— над 50 до 100 m3 /h 50,00 
— над 100 до 200 т 3 / ћ 80,00 
— над 200 m8 /h до 500 m3 /h 200,00 
— над 500 m3/h, за секои натамошни 

започнати 500 m8 /h уште до 100,00 

Проточни мерила за течни горива, мазива 
и други течности: 

1) справи за мерење течни горива, мазива 
и други течности: 
— до 30 1/min 50,00 
— над 30 до 100 1/min 100,00 
— над 100 до 200 1/min 150,00 
— над 200 до 500 1/min 200,00 
— над 500 до 1000 1/min 300,00 
— над 1000 до 2000 1/min 500,00 
—над 2С00 л/мин, за секои натамошни 

започнати 1000 1/mira уште по 100,00 
2) справи за мерење мешаница на течни 

горива, по справа 200,00 

Tap. број 9 

Мерила за зафатнина на гасови: 
1) гасомери со течност: 

— до 15 m3 /h 100,00 
— над 15 до 250 m3 /h 150,00 

2) гасом ери со мевови: 
— до 16 m3/h 20,00 
— над 16 до 250 m3 /h 100,00 

3) гасомери со ротациони клипови: 
до 250 m3 /h 150,00 

4) гасом ери со турбина: 
— до 4С00 m3h 200,00 
— над 4000 до 7000 m3 /h 300,00 

Г. М е р и л а з а м а с а 

Tap. број 10 

Тегови: 
1) со трговска класа на точност: I 

— од 1 до 500 g 1,00 
— од 10 до 5 kg 2,00 
— од 10 до 50 kg 4,00 

2) прецизни: 
— од 1 до 500 mg 2,00 
за преглед на прецизни тегови од 1 g 
до 20 kg се наплатува троен износ на 
надоместот од тар. став 1 на овој та-
рифен број 

3) аналитички: 
до 500 mg ' 3,00 
од 1 до 100 g 4,00 
од 200 g до 1 kg 15,00 

4) кар а тип: 
за преглед на каратни тегови, жи-
говината се наплатува како за пре-
цизни тегови 

Tap. број 11 

1. Ваги со ^автоматско функционирање со 
класа на точност С Т ј и О Т ) : 
1) прецизни ваги 50,00 
2) аналитички ваги 100,00 

2L Ваги со ^автоматско функционирање со 
класа на точност СИТ) и (ЛП): 
1) ваги со постојана положба на рамно-

тежа: 
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200,00 

200,00 
300,00 
400,00 

1000,00 

Дин/парче 
— до 20 kg 10,00 
— кад 20 до 100 kg 20,00 
— над 100 до 500 kg 30,00 
— над 500 до 1000 kg 40,00 
— над 1000 до 5000 kg 80,00 
— над 5000 до 10000 kg 300,00 
— над 10000 до 20000 kg 500,00 
— над 20000 до 50000 kg 800,00 
— над^ 50000 kg, за секои натамошни 

започнати 10000 kg уште по 
2) ваги со променлива положба на рам-

нотежата : 
за преглед на ваги со променлива по-
ложба на рамнотежата (наклонет! 
ваги), се наплатува двоен износ на 
надоместот од тар. став 1 на овој та-
рифен број 

3) мерна направа на вага 
3. Баги со автоматско и полуавтомагско 

функционирање: 
1) за преглед на вага за мерење на ед-

накви количества, вага за пакување, 
вага за дозирање компоненти и на 
друга автоматска и полуавтоматска 
вага за мерење на кабести, зрнести, 
прашочни, течни и други материјали, 
а со кои се мери само еден вид мате-
ријал: 
— до 50 kg 
— над 50 до 200 kg 
— над 200 до 1000 kg 
— над 1000 kg 
за преглед на вага со која се мерат 
повеќе видови материјали, се напла-
тува двоен износ на надоместот од тар. 
став 1 на оваа точка 

2) ваги на транспорт^ лента 1000,00 

Tap. број 12 

Справи за мерење на хектолитарска маса на 
жито: 

— од 1/4 литар 50,00 
— од 1 литар 60,00 

Д. М е р и л а з а з а ф а т н и н с к а м а с а 

Tap. број 13 

1. Аерометри: 
1) без термометар 15,00 
2) со термометар 20 00 

2. Алкохолометри: 
1) без термометар 10,00 
2) со Tepvrovr'-fTap 20,00 

3. Ебулиоскотш 100,00 
4. Еутиромет-ри за млеко, павлака и сирење 3,00 

Г; М е> р и л а з а в р е м е 

Tap. број 14 

1. Вклопни часовници: 
1) без вклопник максимум 30,00 
2) со вклопник максимум 40,00 

2. Механички рачни секундомери 
3. Електромеханички секундомери 
4. Електронски секундомери 
5. Електронски секундомери со сметач на 

грешка 
6. Механички часовници за паркирање во-

зила 
7. Електронски часовници за паркирање 

возила 

200,00 Е. М е р и л а з а п р и т и с о к ( н а п о н ) 

Tap. број 15 

Манометри, вакуумметри и мановакуумме-
три, со електричен мерен елемент: 

1) манометри и вакуумметри со класа на 
точност 2,5 и 1,6 (погонски) 

2) манометри за мерење крвен притисок 
3) манометри за мерење притисок во 

пневматици: 
— рачни 
— стационарни 

4) мановакуумметри со класа на точност 
2,5 и 1,6 (погонски) 

5) манометри и вакуумметри со класа на 
точност 1 и 0,6 (прецизни) 

6) мановакуумметри со класа на точност 
1 и 0,6 (прецизни) 

7) манометри и вакууммегри со класа на 
точност 0,3, 0,2 и 0,1 (лабораториски) 

8) мановакуумметри со класа на точност 
0,3, 0,2 и ОД (лабораториски) 

Дин/парче 
30,00 
30,00 

120,00 

Ж. М е р и л а з а е н е р г и ј а 

Tap. број 16 

1. Индукциони броила за активна елек-
трична енергија со класа на точност-2,5 
и 2 и за реактивна енергија со класа на 
точност 3: 
1) моиофазно броило со еднотарифен 

број ник 
2) монофазно броило со тарифни или до-

датни направи 
3) трофазно броило со два, односно три 

системи за задвижување и со еднота-
рифен број ник 

4) трофазно броило со два, односно три 
системи за задвижување и со тарифни 
и додатни направи 

2. Индукцио.чи броила за активна електри-
чна енергија со класа на точност 1 и 0,5: 
1) трофазно броило со два односно три 

системи за задвижување со еднотари-
фен број мик 

2) трофазно броило со два, односно три 
системи за задвижување и со тарифни 
и додатни направи 

3. М е р и л а з а ј а ч и н а н а е л е к т р и -
ч н а с т р у ј а 

Tap, број 17 

Струјни мерни трансформатори: 
1) струјни мерни трасформатори до Si 

3,6 за основен опсег: 
— до 1000 А називи а струја 
— над 1000 до 2000 А 

200,00 

30,00 

120,00 

20,00 
20,00 

20,00 
40,00 

30,00 

40,00 

90,00 

120,00 

150,00 

10,00 

13,00 

20,00 

30,00 

200.00 

250,00 

20,00 
25,00 
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Дин/парче 
— над 2000 до 3000 А 30,00 
— над 3000 до 5000 А 40,00 
— над 5000 до 10000 А 60,00 

за секој натамошен опсег или друго 
јадро, надоместот од тар. став 1 на 
овој тарифен број се зголемува 
уште за 10,00 

2) струјни мерни трансформатори над Si 
3,6 според напонот, и тоа: 
— струен трансформатор од редот на 

напонот Si 38 ' 40,00 
— струен трансформатор од редот на 

напонот Si 72,5 и Si 123 200,00 
— струен трансформатор Si 245 500,00 
— струен трансформатор Si 420 700,00 
за- секој натамошен опсег или друго 
јадро, надоместот од став 2 на овој та-
рифен број се зголемува уште за 10% 

Ѕ. М е р и л а з а е л е к т р и ч е н н а п о н 

Tap. број 18 

Напонски мерни трансформатори: 
1) напонски мерни трансформатори, спо-

ред напонот: 
— трансформатор Si 38 30,00 
— трансформатор Si 123 2-00,00 
— трансформатор Si 245 300,00 
— трансформатор Si 420 500,00 

за секој натамошен опсег или друго на-
мотување, надоместот од тар. став 1 на 
овој тарифен број се зголемува уште за 
10% 

2) капацитивки напонски трансформа-
тори : 
за тие трансформатори надоместот из-
несува 50% повеќе од износите пред-
видени во тар. став 1 на овој тарифен 
број, а според истиот ред на напонот 

И. М е р и л а з а т е м п е р а т у р а 

Tap. број 19 

Термометри: 
1) медицински термометри за мерење на 

телесна температура (хумани и вете-
ринарски) 2,00 

2) термометри за инкубатори 6,00 

II. Надомест за преглед на еталони, кон-
тролни мерила и уреди со кои се врши пре-

глед на мерила 

T a p број 20 
Дин/парче 

За преглед на контролни тара-тегови, 
што на преглед ги поднесуваат произво-
дителите и лицата што поправаат и пре-
праваат мерила, се наплатува двоен из-
нос на надоместот пропишан за теговите 
со трговска класа на точност од таф. став 
1 на тарифниот број 10 
За преглед на контролни ваги, што на 
преглед ги поднесуваат производителите 
и лицата што поправаат и преправаат 
мерила, се наплатува двоен износ на на-
доместот пропишан за аналитичките ваги 

од точка 1 на тар. став 2 на тарифниот 
број 11 

3. -Еталон ватметри 
4. Вибрографи 

III. Надомест во врска со преглед и типско 
испржување ка мерилата 

Дин/парче 

300,00 
200,00 

Tap. број 21 

1. За дотерување на специјални тегови и на 
тара-тегови што ги употребуваат произ-
водителите и лицата што поправаат и 
преправаат ваги и тегови, за секој тег 

Динари 

3,00 
2. За дотерување на аналитички тегови, за 

секој тег 4,00 
3. За користење ца контролни тара-тегови 

од органот на контролата >од страна на 
производителите и лицата што поправаат 
и преправаат мерила, а кои се должни 
да му обезбедат на органот на контрола-
та опрема за вршење преглед, се, напла-
тува по килограм и започнат ден ОДО 

4. За користење специјално возило за пре-
глед на ваги од органот на контролата 
од стр? на на производителите и лицата 
што поправаат и преправаат мерила, а 
кои се должни да му обезбедат на орга-
нот на контролата спрема за вршење 
преглед, се наплатува по ден 3000,00 

5. За користење на еталон-садови за за-
фатнина за преглед на проточни мерила 
на органот на контролата од стра-
на на организациите на здружен 
труд што произведуваат или поправаат 
мерила, а кои се должни да му обезбедат 
на органот на контролата опрема за вр-
шење преглед, се наплатува по ден и 
еталон-сад 100,00 

6. За превоз на опрема за вршење преглед 
на мерила со возило на органот на кон-
тролата во еден правец, се наплатува по 
еден километар 20,00 

699. 

Врз основа на член 28 точ. 2 3 и 5, член 29 
став 1 точка 7 став 2, член 30 став 6 и член 46 
став 4 од Царинскиот закоп („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот извршен созет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ П ВРЕДНОСТИТЕ НА 
КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ ПРИМЕНУ-

ВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ 

1. Во Одлуката за утврдување на предметите и 
вредностите на кои при увозот на стоки се приме-
нуваат царински повластици („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/76) во точка 2 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Во рамките на износот од 800 динари корисни-
ците на оваа повластица се ослободени од плаќање 
царина на жестоки алкохолни пијачки до вкупната 
вредност од 100 динари и на цигари или други ту-
тунски преработки до вкупната вредност од 100 
динари." 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лцст на 
СФРЈ". 

Е. п. ,бр. 816 
14 октомври 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д р Берислав Шефер, с. р. 

700. 

Брз основа на член 29 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА НА СПЕ-

ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање на 
царина на специфичната опрема за здравството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76) во точка 1 
во тар. број 90.17/1 по алинејата '25 се додаваат 
шест нови алинеи, кои гласат: 

„— Апарати за регистрација на разни функции 
на организмот (пишувачи) 

— Вештачки дијализатори на крв — тераписки 
апарат за отстранување на штетни COCTOIKH во крвта 
од организмот (замена на природната функција на 
бубрезите), со сите прилагач™ резервни делови и 
потрошни материјали 

— Уреди за категоризација на срцето и за по-
сматрање и фотографска регистрација на физио-
лошки параметри 

— Осцилоскопи и осцилографи 
— Диференцијални зајакнувачи на импулсите 

на виталните функции, со модули 
— Апарати за вештачко синхроно испитување 

на виталните функции (physological monitor)". 
Во тар. број 90.25 по алинејата 4 се додава една 

нова алинеја, која гласи: 
„— Микротоми". 
2. Во точка 2 во тар. број 90.17/1 по алинејата 2 

се додава една нова алинеја, која гласи: 
„— Вештачки диј алигатори на крв — терапис-

ки апарат за отстранување на штетни состојки во 
крвта од организмот (замена на природната функ-
ција на бубрезите), со сите припаѓачки резервни де-
лови и потрошни материјали". 

3. Оза решение ќе се применува на увозот из-
вршен од 1 септември 1976 година. ^ 

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

Е. п. бр. 817 
14 октомври 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

701. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE WASHINGTON POST" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „The Washington Post", број 
281 од 11 септември 1976 година, што излегува на 
англиски јазик во Вашингтон, Соединетите Амери-
кански Држави. 

Бр. 650-1-27/501 
И октомври 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

702. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „MmCHNER MERKUR" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Miinchner Merkur", број 213 
од 14 септември 1976 година/ што излегува на гер-
мански јазик во Минхен, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/469 
5 октомври 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

703. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Kurier", број 257 од 16 сеп-
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тември 1976 година, што излегува на германски ја-
зик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/222 
5 октомври 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

704. 

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 производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

-X АРТИ ЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите" на 10 септември 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за рото-хартија, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

1) рото-новинска хартија до 
2) списаниска рото офсет ЧРОФ 

хартија во калеми до 
Z) средио фина офсет хартија 

во калеми до 
4) средно фина хартија, сатини-

рана, во калеми, 56—80 g/m2 до 

Дин/kg 
6,4a 

6,79 

7,66 

9,14 

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 спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3279 од 12 септември 
1975 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист tia 
СФРЈ", а ќе се применува од денот утврден во Спо-
годбата. 

Претставници на производителите: Товарна це-
лулозе ин папирја „Гуро Салај" .— Кршко и 
Фабрика целулозе и папира „Матроз" — Срем-
ска Митровица. 
Претставници на купувачите потрошувачи: „Де-
ло" — Љубљана, „Марибор—Тиск" — Мари-
бор, „Љубљански дневник" — Љубљана, „Бор-
ба" — Белград, „Ехо" — Белград, „Глас" — Бел-
град, „Дечје новине" — Горни Милановац, „По-
литика" — Белград, „Дневник" — Нови Сад, 
„Форум" — Нови Сад, БИГЗ —~ Белград, „Југс-
папир" — Белград, „Ослобоѓење" — Сараево и 
„Нова Македонија" — Скопје. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за утврду-
вање на курсевите на странските валути за опре-
делување на основицата за пресметување на цари-
ната и на другите увозни давачки, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76, се поткрала 
долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИ-
ТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДА-

ВАЧКИ 

Во точка 1 наместо зборовите: „1 пресметковна 
фунта = 2,303" треба да стои: „1 пресметковна 
фунта = 36,50". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 21 октом-
ври 1916 година. 

Н А З Н А Ч У В А Њ А И Р А З Р Е Ш У В А Њ А 

Врз основа на член 7 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/74), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на Сојузниот извршен совет се наз-
начува Милан Баста, член на Советот на СР Хр-
ватска. 

Е. п. бр. 754/76 
13 октомври 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74 и 24/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за внатрешни работи Бранко Костиќ, по-
ради истекот на четиригодишен период во вршење-
то на функцијата помошник-сојузен секретар. 

Е. п. бр. 756/76 
13 октомври 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бигдиќ, е. р. 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74 и 24/76), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕК-

РЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста помошник-сојузен 

секретар за внатрешни работи Јосип Буковац, по-
ради истекот на четиригодишен период во врше«* 
њего на функцијата помошник-сојузен секретар, 

Е. п. бр. 759/76 
13 октомври 1976 година 

Белградf 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 42 од Деловникот на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ 

ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 
За член на Комисијата на Сојузниот извршен 

совет за економски односи со странство се именува 
Мугбил Бејзат, член на Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 760/76 
13 октомври 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 3 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

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

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Nzau Makunga, извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Република Заир во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Бр. 40 
20 мај 1976 година 

Белград Претседател 
на* Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

690. Закон за ратификација на Спогодбата за 
гаранција помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Меѓу-
народната банка за обнова и развој (Вто-
ра кредитна линија за индустриски про-
екти — YU 1277) — — — — — — 1397 

691. Закон за ратификација на Спогодбата за 
гаранција помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Меѓу-
народната банка за обнова и развој (Про-
ект за развој на моравскиот регион: снаб-
дување со вода, канализација и водни ре-
сурси — YU 1262) — — — — — — 1401 

692. Закон за ратификација на Спогодбата за 
гаранција помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Меѓуна-
родната банка за обнова и развој (Про-
ектот за водовод и канализација Сарае-
во — YU 1263) — — — — — — — 1404 

693. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за утврдување на вкупниот обем на 
расходите на Буџетот на федерацијата за 
1976 година — — — — — — — — 1408 

694. Измени на Буџетот на федерацијата за 
1976 година — — — — — — — — 1408 

695. Закон за измена и дополнение на Зако-
нот за организацијата и делокругот на 
сојузните органи на управата и сојузните 
организации — — — — — — — 1409 

696. Закон за Програмата за интеграција на 
заедничките служби за водење на цивил-
ните и воените воздухоплови во периодот 
од 1977 до 1981 година и Програмата за 
модернизација на заедничките служби за 
водење на цивилните и воените воздухо-
плови во периодот од 1976 до 1981 година 1410 

697. Одлука за престанување на правата и об-
врските на федерацијата спрема „Филм-
ски новости" — — — — — — — 1412 

698. Одлука за височината и начинот на пла-
ќање на трошоците за преглед и типско 
испитување на мерилата — — — — 1412 

699. Одлука за дополнение на Одлуката за ут-
врдување на предметите и вредностите 
на кои при увозот на стоки се примену-
ваат царински повластици — — — — 1417 

700. Решение за дополненија на Решението за 
ослободување од плаќање на царина на 
специфичната опрема за здравството — 1418 

701. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „The Washington 
Post" — — — — — — — — — 1418 

702. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Münchner Mer-
kur" — — — — - — — — 1418 

703. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Kurier" — — 1418 

704. Спогодба за промена на затечените цени 
за рото-хартија — — — — — — — 1419 

Исправка на Одлуката за утврдување на 
курсевите на странските валути за опре-
делување на основицата за пресметување 
на царината и на другите увозни давачки 1419 

Назначувања и разрешувања — — — — 1419 
Одликувања — — — — — — — — — 1420 

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

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


