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393. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социј а ли етичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ 
ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИ-
ТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, ВО ПЕРИОДОТ 
ОД 1977 ДО 1981 ГОДИНА, И ПРОГРАМАТА ЗА 
МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ 
ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗ-
ДУХОПЛОВИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1981 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот 
за утврдување на вкупниот износ на средствата за 
финансирање на Програмата за интеграција на 
заедничките служби за водење на цивилните и вое-
ните воздухоплови, во периодот од 1977 до 1931 го-
дина, и Програмата за модернизација на заеднич-
ките служби за водење на цивилните и воените 
воздухоплови, во периодот од 1976 до 1981 година, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 29 април 
1980 година. 

ПР бр. 855 
29 април 1980 година 

Белград 

По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Колишевскк, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНТЕГРА-
ЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ 
НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, 
ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 ДО 1981 ГОДИНА, И ПРО-
ГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧ-
КИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И 
ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1976 ДО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Во 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 Програмата за модернизација 
на заедничките служби за водење на цивилните и 
воените воздухоплови, во пепиодот од 1976 до 1931 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/76 и 53/76) 
во член 1, во уводната реченица, зборовите: 
„1.984.570.000 динари" се заменуваат со збопогите: 
„2.207,781.000 динари", а зборовите: Д.242.480.00С ди-
нари" — со зборовите: „1.215,820.000 динари". 

Во точка 1 зборовите: .,912 570.000 д и н а р и " се 
заменуваат со зборОЕите: „965,971.000 динари", а 
зборовите: „662.480.000 динари" — со зборовите: 
„666,000.000 динари". 

Во точка 2 зборовите: „1.072,000,000 динари" се 
заменуваат со зборовите: „1.241.810.000 динари", а 
зборовите: ,580.000.000 динари" — со зборовите: 
„549,820.000 динари." 

Член 2 
Во член 2 точка 1 зборовите: „180,280.000 дина-

ри" се заменуваат со зборовите: „108,447.000 ди-
нари", а зборовите: „110.480.000 динари" — со зборо-
вите: „5,000.000 динари". 

Во точка 2 зборовите: „246,410.000 динари" се 
заменуваат со зборовите: „123.205.000 динари", а 
зборовите: „195.910.000 динари" — со 
„100,000.000 динари". 

Во точка 3 зборовите: „226,530.000 
заменуваат со зборовите: „157,400.000 
зборовите: „175,730.000 динари" — со 
„110,000.000 динаои". 

Во точка 4 зборовите: „222 850.000 
заменуваат со зборовите: „194,000.000 
зборовите: „158.800.000 динари" — со 
„70,000.000 динари". 

Во точка 5 зборовите: „36,500.000 динари" е5 за-
менуваат со зборовите: „382.919.000 д и н а р и " , а збо-
ровите: „21.560.000 динари" — со зборовите: 
„381,000.000 динари". 

Член 3 
Во член 2а точка 1 зборовите: „80,000.000 дмит-

ри" се заменуваат со зборовите: „18 820.000 динари". 
Во точка 2 зборовите: „144,250 000 динари" се 

заменуваат со зборовите: ..125,215.000 
зборовите: „90,000.000 динари" — со 
18,000.000 динарл". 

Во точка 3 зборовите: „163.450.000 
заменуваат со зборовите: „132.963.000 
зборовите: „90,000.000 динари" — со 
43,000.000 динари". 

Во точка 4 зборовргге: „185,650.000 
заменуваат со зборовите: ,.154,000.000 
зборовите: „90,000.000 динари" — со 
„70,000.000 динари". 

Во точка 5 зборовите: „210,950.000 
заменуваат со зборовите: „184,300.000 
зборовите: „100,000.000 динари" — со 
„88,730.000 динари". 

Во точка 6 зборовите: „240 050 000 
заменуваат со зборовите: „517,682.000 
зборовите: „130,000.000 динари" — со 
„311,270.000 динари". 

зборовите: 

динари" се 
динари", а 
зборовите: 

динари" се 
динари", а 
зборовите: 

динари", а 
зборовите:' 

динари" се 
динари", а 
зборогите: 

динари" се 
динари", а 
зборовите: 

динари" се 
динарл" а 
зборовите: 

динари" се 
динари", а 
зборовите: 
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Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

вет на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

394. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
3 4 ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
U ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА 

ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за сојузната пазарна инспекција, што го 
ус гон Собранието ка СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 29 април 1980 година. 

ПР бр. 850 
2Ѕ април 1980 година 

Белград 

По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Колишев««!, е. р. 

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

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

СОЈУЗНАТА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Во Законот за сојузната пазарна инспекција 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/74 и 22/78) во член 
$ став 1 точка 2 зборот: „Југославија" се заменува 
СО зборовите: „Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија". 

Член 2 
Во член 8 став 3 зборовите: „сојузниот секретар 

ѕа пазар и пени", се заменуваат со зборовите: „фун-
кционерот што раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работите на пазарот и за оп-
штите стопански работи". 

Член 3 
Во член 17 став 1 зборовите: „Сојузниот секре-

таријат за пазар и цени" се заменуваат со зборови-
те: „Сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на пазарот и за општите стопански работи". 

Член 4 
Во член 22 став 2 зборовите: „Сојузниот секре-

тар за пазар и цени" се заменуваат со зборовите: 
„Функционерот што раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на пазарот и за оп-
штите стопански работи". 

Член 5 
Во член 30 став 1 се додава нова точка 1, која 

гласи: 
„1) ако во определениот рок не постапи по ре-

шението на инспекторот (член 12)". 
Досегашните точ. 1 и 2 стануваат точ. 2 и 3. 

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

нот па објават сњето во „Службен лист на СФРЈ". 

395. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 

РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за Југословенскиот регистар на бродовите, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 29 април 1980 година. 

ПР бр. 851 
29 април 1980 година 

Белград 

По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Кол мидевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ 

Член 1 
Во Законот за Југословенскиот регистар на бро-

довите („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74) по член 
4 се додава нов член 4а, кој гласи: 

„Прописите за техничките правила се објаву-
ваат во „Службен лист на СФРЈ", а техничките 
правила се објавуваат во посебно издание на Југо-
региетарот." 

Член 2 
Свој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

зое. 
Тргнувајќи од тоа дека Соборот на републиките 

и покраините на Собранието на СФРЈ, по повод до-
несувањето на Законот за средствата за отстрану-
вање на последиците од катастрофалниот земјотрес 
што го погоди подрачјето на Социјалистичка Репу-
блика Црна Гора во 1979 година, усвои и заклучок 
да им се препорача на организациите на здружен 
труд и на другите самоуправни организации и за-
едници и преку здружување на труд и средства, да 
се забрза обновата и изградбата на настраданото 
подрачје во Социјалистичка Република Црна Гора, 
Собранието на СФРЈ, врз основа на член 287, а во 
врска со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 29 април 1980 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУД И СРЕДСТВА НА ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СО ЦЕЛ ЗА 
ШТО ПОБРЗО ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИ-
ЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО 
ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 

Во отстранувањето на последиците од катастро-
фалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Со-
цијалистичка Република Црна Гора во 1979 година 



Сабота, 3 мај 1980 СЛУЖБЕН Ј7ИСТ НА СФРЈ !ШроЈ 23 — Страна 847 

силно дојде до израз солидарноста на работните лу-
ѓе и граѓаните, на сите народи и народности на Ју-
гославија и на организациите на здружен труд и на 
другите самоуправни организации и заедници, на 
©пштествено-политичките и на други општествени 
организации од сите социјалистички републики и од 
социјалистичките автономни покраини. 

Со донесувањето на Законот за средствата за 
отстранување на последиците од катастрофалниот 
земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалисти-
чка Република Црна Гора во 1979 година како трај-
но решение за отстранување на последиците од ка-
тастрофалниот земјотрес, на таа солидарност и е 
дадена материјална основа од страна на сите соци-
јалистички републики и од социјалистичките авто-
номни покраини. 

Со цел за понатамошно поттикнување на актив-
носта заради поповолно, посеопфатно и побрзо от-
странување на последиците од катастрофалниот 
земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалисти-
чка Република Црна Гора во 1979 година, Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ препорачува: 

1. организациите на здружен труд од сите соци-
јалистички републики и од социјалистичките авто-
номни покраини и организациите на з д р у ж е н труд 
од кастраданото подрачје на Социјалистичка Репу-
блика Црна Гора, во согласност со своите развојни 
планови, да преземаат мерки и во заеднички инте-
рес да здружуваат труд и средства врз доходовни 
основи и на тој начин да придонесат на брзата обнова 
и натамошниот развој на стопанството на Соција-
листичка Република Црна Гора; 

2. Стопанската комора на Југославија, стопан-
ските комори на социјалистичките републики и на 
социјалистичките автономии покраини, општите 
здруженија и другите, самоуправни организации и 
заедници сестрано да ги разгледаат потребите и мо-
жностите и да ја пот си лат својата активност врз на-
сочување на здружувањето на труд и средства и 
меѓусебно поврзување на организациите на здружен 
труд во смисла на точка 1 од оваа препорака; 

3. надлежните органи на општествено-политич-
ките заедници со цел за побрза обнова и развој на 
стопанството од настраданото подрачје, а во соглас-
ност со интересите на општествено-економскиот раз-
вој на целата заедница, со соодветни активности и 
мерки да го поттикнуваат процесот на здружување 
на труд и средства на организациите на здружен 
труд од сите социјалистички републики и ед соци-
јалистичките автономни покраини со организациите 
на здружен труд од подрачјето на Социјалистичка-
Република Црна Гора што е погодено од катастро-
фалниот земјотрес. 

4. организациите на здружен труд, другите са-
моуправни организации и заедници, стопанската ко-
мора и општите здруженија и надлежните органи на 
општествено-политичките заедници на Социјалисти-
чка Република Црна Гора преземаат посебни актив-
ности и мерки во рамките на своите права и дол-
жности со кои ќе создаваат услови за што поефи-
касна реализација на оваа препорака. 

Собравме на СФРЈ 

АС бр. 285 
29 април 39Р.О година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 
Претседател 

на Соборот на 
републиките и 

покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослав 
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат 

Од СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чу отовић Омера Изет; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството помеѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бећкановић Раме Ариф; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Миливој ац Вида Душан, Обрадов-Марковић Ра-
домира др Бранка, Одобашић Реце Шерко, Планини)! 
Кате Андрија, Солдо Јосипа Марко, Шмигоц Јосипа 
Ивица; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бодирога Ђорђија др Милан, Милишић Павла 
Митар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анте тб Симе Гојко, Ђумркушић-Ђемиђић Алије 
Загорка, Хасандедић Салиха Хивзија, Вујсић-Перо-
вић Новице Зорица; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата од 
Значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО С Р Е Б Р Е Н ВЕНЕЦ 

Губила ић Ибрахима Фатима, Херенда Хамида 
Мухнмгд, Крулановић Адема Менсур, Ихти.јаревпћ 
Саломи Л|п?'?а, Каравдић Ахмеда Мустафа, Марче-
тић HtiH'n 'u-пе Милован, Матковић-Бокатић Ивана 
др Марта, Маврак Душана Милован; 

— ча залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД' 

Марић Маријана Драго, Петровић Раде Мирко, 
Стоиљковић-Мијаиловић Катарине Даринка; 

— за Јала тање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ђорђић Бошка Цвјетко, Пајовић Алексе Нико-
ла, Са nnvReroBiih-Пињо Мустафе Емса, Сузић-Три-
вић Teoio.):i Јевдокија, Шећеровић-Шареаац Осто-
је Дворила; 

ник Ервина Ервин, Топлер Домажа Владимир, Ур-
наут Ивана Албина, Урнаут Конрада Конрад, Вер-
хњак Франца Иван, Весоник Лудвика Хуберт, Врх-
њак Марија Ангела; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земј ата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Рутар Владислава Марко, Слејко-Шантељ Анто-
на Марта; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Брезовник Франца Франц, Бучинец Франца 
Франц, Хелбл Лудвика Франц, Квасник Ивана 
Алеш, Матјаж Франца Бригита, Маурич Симона 
Марија; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата на 
општонародната одбрана 

О д СР С л о в е н и ј а 

— зи особени заслуги во создавањето и шире-
њето па братството и единството меѓу нашите на-
роди н народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Шкетељ Терезије Алојз; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се при донесу ва кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Драушбахер Ивана Иван, Михеу Франца Јоже; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Коритник Валентина Франц; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Брозник Јурија Валтер, Буквич Штефана Бела, 
Дамјаиович Јанка Милан, Ерште Мартина Ало'з, 
Крижан Кристине Вид, Михелич Антона Станко, 
Плоч Франц Хуберт, Репвик Јоже Марица, Скут-

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Братож Мирослава Андреј, 

Бр. 121 
18 октомври 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Отпат 

393. Закон за измени на Законот за утврдува-
ње на вкупниот износ на средстЕ^ата за 
финансирање на Програмата за интегра-
ција на заедничките служби за водење на 
цивилните и воените воздухоплови, во пе-
риодот од 1977 до 1981 година, и Програ-
мата за модернизација на заедничките 
служби за водење на цивилните и воени-
те воздухоплови, во периодот од 1976 до 
1981 година — — — — — — — — 845 

394. Закон за измени и дополненија на За-
конот за Сојузната пазарна инспекција — 846 

395. Закон за допомнение на Законот за Југо-
словенскиот регистар на бродовите — — 846 

396. .Препорака за здружување на труд и сред-
ства па организациите на здружен труд со 
цел за што побрзо отстранување на после-
диците? од катастрофалниот земјотрес што 
го погоди подрачјето на Социјалистичка 
Република Црна Гора во 1979 година — 846 

Одликувања — — — — —* — — — — 847 

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

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко - гр афкчкх 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17* 


